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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศำสตร์  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
วิสัยทัศน์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรศึกษำสำยอำชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและภูมิภำค 

พันธกิจ 
1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำและกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 
2.  ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนก ำลังคนสำยอำชีพเข้ำสู่สำกล 

       3.  ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำสำยอำชีพอย่ำงทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภำค และเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลำงในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและฝึกอบรมวิชำชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรจัดกำรอำชีวศึกษำและกำร

ฝึกอบรมวิชำชีพ 
6.  วิจัย สร้ำงนวัตกรรม จัดกำรองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำอำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
7.  ส่งเสริม/พัฒนำ ครูและบุคลำกรอำชีวศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ มั่นคง และก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

ยุทธศำสตร์ 
 1.  ยกระดับคุณภำพผู้เรียนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล 
 2.  เพ่ิมปริมำณผู้เรียนสำยอำชีพให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
 3.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดอำชีวศึกษำ 
 4.  เพ่ิมประสิทธิภำพบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนและคุณภำพโดยใช้หลักธรรมำภิบำล 

มำตรกำร 
 1.  ส่งเสริมศักยภำพสถำนศึกษำ 
 2.  กำรจัดกำรศึกษำระบบทวิภำคี 
 3.  ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอน 
 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
 5.  ระเบียบวินัย ควำมภำคภูมิใจในชำติ 
 6.  ทุนและเงินสนับสนุนกำรศึกษำ 
 7.  กำรสร้ำงและกระจำยโอกำส 
 8.  สร้ำงควำมร่วมมือกับภำคเอกชนในทุกระดับ 
 9.  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคอำเซียนและต่ำงประเทศ 
 10.  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
 11.  ส่งเสริมสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
 
 
 
 
 



 
 

 
นโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 

(นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

1. นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 

 1.1 นโยบำยรัฐบำลหลักด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ 
 นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1 จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้  
4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำจะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรศึกษำ 
 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป มีโอกำสร่วม

จัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง  
4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.5 ส่งเสริมอำชีวศึกษำและกำรศึกษำระดับวิทยำลัยชุมชน 
 4.6 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและมีจิตวิญญำณของควำมเป็นคน  
4.7 ท ำนุบ ำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศำสนำและศำสนำอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร ทำงศำสนำมีบทบำทส ำคัญ

ในกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงสันติสุข และควำมปรองดองสมำนฉันท์ใน
สังคมไทยอย่ำงยั่งยืน  

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร  ่มรดกทำงวัฒนธรรม ภำษำไทยและภำษำถ่ิน ภูมิปัญญำท้องถิ่น รวมทั้ง
ควำมหลำกหลำยของศิลปวัฒนธรรมไทย 

 4.9 สนับสนุนกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ำน และวัฒนธรรมสำกล 
4.10 ปลูกฝังค่ำนิยมและจิตส ำนึกท่ีดี  

1.2 นโยบำยรัฐบำลที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ ได้แก่ 
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์  
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ  

2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน ประเด็น แรงงำนต่ำงด้ำว ยำเสพติด  
2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  

นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล่ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ  
3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้ำสู่ ตลำดแรงงำน รวมทั้ง

สตรี ผู้ด้อยโอกำสและแรงงำนข้ำมชำติที่ถูกกฎหมำย พร้อมทั้งยกระดับคุณภำพแรงงำน  
3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์  
3.6 จัดระเบียบสังคม  

นโยบำยที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
  5.2 พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
  5.7 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์และสำธำรณสุข 
 นโยบำยที่ 6 กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเที่ยวในประเทศไทย 



 
 

 6.8 แก้ปัญหำน้ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้ำงและท่วมเฉพำะพ้ืนที่ และปัญหำขำดแคลนน้ ำใน
บำงพ้ืนที่และบำงฤดูกำล 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงประเภทต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มี 
ภำษีท่ีเหมำะสมระหว่ำงน้ ำมันต่ำงชนิดและผู้ใช้ต่ำงประเภท 

6.17 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ให้เข้มแข็ง สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.18 ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน 
ได้อย่ำงจริงจัง 
นโยบำยที่ 7 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 

7.4 เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำค 
และภูมิภำคอำเซียน 

7.5 ต่อเชื่อมเส้นทำงคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จำกฐำนกำรผลิตในชุมชน 
สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ำทั้งภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับอำเซียน 

7.6 พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นโยบำยที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีกำรวิจัย 
และพัฒนำและนวัตกรรม 

8.2 เร่งเสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม 
8.3 ผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

นโยบำยที่ 9 กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์ 
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพำะหน้ำเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
โดยให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ 

9.4 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศให้เป็นเอกภำพในทุกมิติทั้งเชิงปริมำณ 
และคุณภำพ 

9.5 เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน้ ำเสีย 
นโยบำยที่ 10 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

10.5 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึก 
ในกำรรักษำศักดิ์ศรีของควำมเป็นข้ำรำชกำรและควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำร 
2. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้ำน ได้แก่ 
2.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรยุติธรรม 

3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำดุลยภำพ 
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงรูปแบบใหม่ 



 
 

5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมม่ันคง 
ของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
2.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ 
2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร 

รำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและ

พัฒนำ SMEs สู่สำกล 
4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำระบบ 

เมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ 
5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรขนส่ง ควำมม่ันคงและพลังงำน ระบบเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ 
6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
2.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 
4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

2.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
1) สร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

2.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร 

อุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรบัสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 



 
 

2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
6) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
7) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์หลัก ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
เป้ำหมำย 

1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับกำรศึกษำ 
และเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง 
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตำมแนว 
ตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และ
แรงงำนต่ำงด้ำว) 

4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ อำทิ 
อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจำกไซเบอร์เป็นต้น 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำร 
แข่งขันของประเทศ 
เป้ำหมำย 

1. ก ำลังคนมีทักษะที่ส ำคัญจ ำเป็นและมีสมรรถนะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและ 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำผลิตบัณฑิตท่ีมีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
3. กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะในสำขำที่ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดงำนและ 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2. ส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นเลิศเฉพำะด้ำน 
3. ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมที่สร้ำงผลผลิตและมูลค่ำเพ่ิม 

ทำงเศรษฐกิจ 
 



 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ 
และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 

3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรได้ 
อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 

4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน และประชำชน 
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 

5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

อย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพมำตรฐำน 

และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมิน และรำยงำนผล 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำ 
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 

2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม 
จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 



 
 

3. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิดตำม 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 

2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย 

1. โครงสร้ำง บทบำท และระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีควำมคล่องตัว ชัดเจนและสำมำรถ 
ตรวจสอบได้ 

2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภำพและมำตรฐำน 
กำรศึกษำ 

3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 
และพ้ืนที่ 

4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะที่แตกต่ำงกัน 
ของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 

5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมสร้ำงขวัญ 
ก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
4. ปรับปรุงกฎหมำยเก่ียวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัด 

กำรศึกษำ 
5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
6. แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที  ่ 12 (พ .ศ . 2560 – 2564) 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น      สำมำรถท่องจ ำและน ำสิ่งที่จ ำไปฝึกคิดวิเครำะห์ 
คิดสังเครำะห์      คิดในเชิงสร้ำงสรรค์        และแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้  มีทักษะกำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
 สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภท 
ได้รับกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน มีจิตส ำนึกประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง 
สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสำมัคคีปรองดอง 
 
 



 
 

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผู้เรียน ในรูปแบบที่

หลำกหลำย สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
1.2 พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพ่ือกำรผลิต สื่อกำรเรียนกำร

สอน ตำรำเรียนที่มีคุณภำพ รวมทั้งตำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน 
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง

ในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 

มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตำมเกณฑ์ มีครู
ประจำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตำมสำขำวิชำที่สอน ผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู มีจรรยำบรรณของ
วิชำชีพ รวมทั้งมีคณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้ศักยภำพในกำร
สอนได้อย่ำงเต็มที่และขวัญกำลังใจที่ดีในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
กลยุทธ์ 

2.1 วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร ในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ / ประเภทกำรศึกษำ 

2.2 ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
2.3 เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจำกำรที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครูใน

สำขำวิชำที่ขำดแคลน 
2.4 สร้ำงขวัญกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.5 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร ของกำร
พัฒนำประเทศ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
มีกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำ และด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภำพ เพ่ิมจำนวนบัณฑิตใน
สำขำวิชำชีพที่ขำดแคลน มีสมรรถนะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และสำมำรถ
แข่งขันได้ในระดับสำกล ประชำชนได้รับกำรฝึกอำชีพตำมควำมถนัด และควำมสนใจ รวมทั้งมีผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพำณิชย์ กำรให้กำรรักษำพยำบำล และกำรพัฒนำควำมเป็น
ศูนย์กลำงด้ำนกำรศึกษำของภูมิภำค 
กลยุทธ์ 

3.1 เร่งผลิตและพัฒนำกำลังคนสำขำที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
แพทย์ และพยำบำล 

3.2 เร่งผลิตและพัฒนำสมรรถนะกำลังคนด้ำนอำชีวศึกษำให้ทันกับควำมเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 



 
 

3.3 ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำ เร่งปรับค่ำนิยม และวำงรำกฐำนทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัย
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับ 
3.5 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ตำม

รูปแบบประชำรัฐ ทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 
3.6 ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกันในทุกระดับและประเภทกำรศึกษำ ได้รับกำร

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสำมำรถเรียนรู้จำก แหล่งเรียนรู้ได้อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สถำนศึกษำในภูมิภำค/ชนบท ได้รับกำรยกระดับคุณภำพในกำรให้บริกำร เด็กพิกำรและด้อย
โอกำสได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสำมำรถเทียบโอนผลกำรเรียน
และทักษะประสบกำรณ์เพ่ือขอรับวุฒิกำรศึกษำเพิ่มข้ึนได้ 

กลยุทธ์ 
4.1 ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ 

ครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมต้องกำรพิเศษ 
4.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ และกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับควำมสนใจ และวิถีชีวิต

ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
4.3 เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำง

กว้ำงขวำง 
4.4 จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
4.5 เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพมีควำมหลำกหลำย 

และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ผู้เรียน สถำนศึกษำและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับทุกประเภทกำรศึกษำเข้ำถึงทรัพยำกร และระบบ

เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ มีองค์ควำมรู้เทคโนโลยี เพ่ือกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บรวบรวมสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย 
และระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลยุทธ์ 
5.1 พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย และไม่ซ้ ำซ้อน ให้

ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
5.2 พัฒนำกระบวนกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบ กำรรำยงำนผล ของ

ฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ ให้เป็นอกภำพ เป็นปัจจุบัน และมีมำตรฐำน
เดียวกัน 

5.3 ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ นำมำใช้เพิ่มคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ 



 
 

5.4 จัดหำอุปกรณ์ /ทรัพยำกรพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับผู้เรียนอย่ำงเพียงพอ ทั่วถึง และ
เหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร จัด
กำรศึกษำ 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
ระบบบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนกำรศึกษำมำกยิ่งขึ้น มีควำมโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

ของผู้รับบริกำร โครงสร้ำงของกระทรวงได้รับกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพโดยกำรกระจำยอำนำจลงไปสู่ส่วน
ภูมิภำคและสถำนศึกษำ และมีกลไกกำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำทุกระดับทุกประเภทมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภำพเพ่ือไปประกอบอำชีพ ในท้องถิ่นได้ 

กลยุทธ์ 
6.1 ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำนคุณธรรม ควำม

โปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพื้นที่ระดับภำค/จังหวัด 
6.2 พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
6.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพ่ิมคุณภำพชีวิต ลดวำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำม

สมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือ

กำรศึกษำ 
6.5 เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วนกับองค์กร

ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
6.6 ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมพร้อม พัฒนำเป็นสถำนศึกษำนิติ

บุคคลในก ำกับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์ ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล 
รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อกำรกระทบใดๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภำยในภำยนอก 

ทั้งนี้ จะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ใน
กำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำร ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้ำงพ้ืนฐำนจิตใจของคนในชำติ 
โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส ำนึกในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำ และควำมรอบคอบ เพ่ือให้สมดุ ลและ
พร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจำก
โลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี   
ควำมหมำยของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1. กรอบแนวคิด  
           เป็นปรัชญำที่ชี้แนะแนวทำงกำรด ำรงอยู่ และปฏิบัติตนในทำงที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐำนมำจำกวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลำ และเป็นกำรมองโลกเชิงระบบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ และเป็นกำรมองโลกเชิงระบบที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ มุ่งเน้นกำรรอดพ้นจำกภัย และวิกฤต 
เพ่ือควำมมั่นคง และควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำ 
ส่วนที่ 2. คุณลักษณะ  
           เศรษฐกิจพอเพียง สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นกำรปฏิบัติบนทำงสำย
กลำง และกำรพัฒนำอย่ำงเป็นขั้นตอน 
ส่วนที่ 3. ค ำนิยำม  
           ควำมพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้  
           ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มำกเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน 
เช่นกำรผลิต และกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ 
           ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล โดย
พิจำรณำจำกเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ 
           กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนในอนำคตทั้งใกล้ และไกล 
กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้ และไกล 
ส่วนที่ 4. เงื่อนไข  
            กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอำศัยทั้งควำมรู้ และคุณธรรม
เป็นพืน้ฐำน 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
            เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรอบรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงรอบด้ำน ควำมรอบคอบที่
จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกำรวำงแผน และควำมระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
            เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำงประกอบด้วย มีควำมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมี
ควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 
ส่วนที่ 5. แนวทำงปฏิบัติ / ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
             จำกกำรน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ คือ กำรพัฒนำที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ควำมรู้ และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 - 2574) 

โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น - พล.อ.ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปำฐกถำพิเศษ เรื่อง กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติสู่กำรปฏิบัติ ในกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นเรื่อง "ทิศทำง
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2574 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนำคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โดยมี พล.อ.
อ.ประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนเปิดกำรประชุม 

รมว.ศึกษำธิกำร กล่ำวรำยงำนกำรจัดประชุมว่ำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.) มีภำรกิจหลักใน
กำรจัดท ำนโยบำยและแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ที่บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำกับกำรศึกษำทุกระดับ ทุก
ประเภท โดยแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดเวลำของแผนในปี 2559 เพ่ือให้ทันเวลำในกำรประกำศใช้
แผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับต่อไปในปี 2560 สกศ.จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำ พ.ศ.2560-2574 
ระยะเวลำ 15 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง น ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ที่เน้นกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือให้เกิดควำมครอบคลุมและ
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

โดย สกศ. ได้มอบหมำยให้คณะอนุกรรรมกำรสภำกำรศึกษำเฉพำะกิจ  ด้ำนจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
ด ำเนินกำร ร่ำงกรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2574 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีกำรจัดประชุมใน
วันนี้เพ่ือน ำเสนอทิศทำงของแผนและระดมควำมคิดเห็นจำกทุกภำคส่วนในกรุงเทพฯ  และรับฟังควำมคิดเห็นใน 4 
ภูมิภำค เพ่ือน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมำปรับแก้เพ่ิมเติมสำระในร่ำง กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติให้มี
ควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมจัดท ำรำยละเอียดของแผนต่อไป 

ร่ำงกรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ 9 ด้ำน คือ 
1) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
2) ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระดับสถำนศึกษำ 
3) ยุทธศำสตร์กำรกระจำยอ ำนำจไปสู่สถำนศึกษำ 
4) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนของสังคม 
5) ยุทธศำสตร์กำรปรับระบบและกลไกกำรบริหำรงำนบุคคล 
6) ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำ 
7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลผู้เรียน 
8) ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพ่ือสนองตอบตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ (สถำบันอำชีวศึกษำ/
สถำบันอุดมศึกษำ) 
9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้กล่ำวเปิดงำนมีใจควำมส ำคัญตอนหนึ่งว่ำ จำกกำรน ำเสนอควำมเป็นมำในกำร
จัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ จะเห็นได้ว่ำทุกคนได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร แต่กำรพัฒนำบุคลำกรนั้นยัง
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ดังนั้น กำรระดมควำมคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อน ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำก
ประสบกำรณ์ของทุกท่ำน ณ ที่นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และจะเป็นโอกำสส ำคัญในกำรวำงรำกฐำนสู่อนำคตอีก 15 ปี
ข้ำงหน้ำ ซึ่งกำรเตรียมกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำบุคลำกรและระบบกำรศึกษำของ
ประเทศครั้งนี้ ถือเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงยิ่ง ที่จะพิสูจน์ว่ำประเทศจะไปตำมทิศทำงที่คำดหวังไว้หรือไม่ 



 
 

เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ ขณะนี้ประเทศต้องกำรควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย และประชำชนก็ยังต้องกำรกำร
สนับสนุนจำกรัฐบำลในกำรที่จะเข้ำถึงกำรบริกำรของภำครัฐ โดยเฉพำะกำรเข้ำถึงระบบกำรศึกษำอย่ำงเท่ำเทียม เพ่ือ
จะหลุดพ้นจำกกำรเป็นประชำกรรำยได้น้อยสู่รำยได้ปำนกลำงในอนำคตอันใกล้  ซ่ึงแน่นอนว่ำกำรศึกษำท ำให้เกิด
ปัญญำ แต่ปัญญำอย่ำงเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องมีกำรสร้ำงเสริมบุคลำกรอย่ำงครบถ้วนและรอบด้ำน ให้มีควำมพร้อม
ต่อบริบทที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อย่ำงไรก็ตำม สิ่งส ำคัญในกำรสร้ำงบุคลำกร ก็คือครูและผู้บริหำรทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ ที่จะเป็นผู้สร้ำงบุคลำกร
ที่ดีให้กับประเทศ ดังนั้นครูและผู้บริหำรต้องมีกำรเตรียมพัฒนำตนเองทั้งด้ำนวิชำกำรและควำมคิดที่เกิดประโยชน์กับ
กำรสร้ำงแผนงำนต่ำงๆ เพ่ือน ำพำบุตรหลำนไปสู่ควำมก้ำวหน้ำต่อไป ซึ่งตนมีควำมเชื่อมั่นในตัวครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ตลอดจนเชื่อมั่นต่อ สกศ. และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำ
จะสำมำรถระดมควำมคิดเห็น วำงกรอบ และบรรจุนัยส ำคัญไว้ในแผน พร้อมขับเคลื่อนอย่ำงเป็นระบบสอดคล้องกับ
กำรปฏิรูปและแผนยุทธศำสตร์ 20 ปีของรัฐบำล และแผนของสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ทั้ง
ในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจด้วย จึงขอเป็นก ำลังใจและขอบคุณที่จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
ครั้ งนี้  และมี ค วำมยิ น ดี ที่ จ ะ ให้ ค วำมช่ วย เห ลื อ ในประ เด็ น ต่ ำงๆ  เท่ ำที่ จ ะส ำมำรถด ำ เนิ น กำรให้ ได้ 
 
ภำยหลังกำรเปิดประชุม รมว.ศึกษำธิกำร ได้กล่ำวปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2560-2574 สู่กำรปฏิบัติ” ดังนี้ 

กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เปรียบเสมือนเป็นแผนธรรมนูญด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งต้องกำรให้เป็นกรอบ
กำรศึกษำท่ีมีแนวทำงที่ชัดเจน เพ่ือให้กระทรวงศึกษำธิกำรและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนร่วมกันอย่ำงเป็น
รูปธรรม และต้องยอมรับว่ำจำกสภำพกำรศึกษำของไทยจำกวันนี้ไปถึงอีก 15 ปีข้ำงหน้ำ กระทรวงศึกษำธิกำรไม่ได้
เริ่มต้นจำก 5 หรือ 6 แต่บำงเรื่องเริ่มต้นจำกศูนย์หรือติดลบเสียด้วยซ้ ำ ดังนั้นกำรจะวำงแผนกำรศึกษำในอนำคต
ข้ำงหน้ำอีก 15 ปี เรำต้องย้อนกลับมำดูตัวเองเพ่ือทบทวนกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ แก้ไขปัญหำให้ได้ จึงจะสำมำรถ
วำงแผนและเดินหน้ำขับเคลื่อนงำนกำรศึกษำต่อไปข้ำงหน้ำได้ 

ในส่วนของร่ำงกรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ที่ สกศ.ได้ด ำเนนิจัดท ำขึ้น โดยมียุทธศำสตร์ในกำร
ด ำเนินงำน 9 ด้ำนนั้น ถือว่ำมีควำมครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้ว แต่ก็ต้องกำรเน้นย้ ำใน 9 ประเด็นที่ต้องกำรจะเห็น
อยู่ในแผนกำรศึกษำฉบับใหม่นี้ ได้แก่ 

 หำ “หล่ม” หรือปัญหำให้เจอ ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญที่เรำจะต้องหำให้เจอให้ได้ เมื่อหำเจอแล้วก็ต้องจัดท ำแผน
ออกจำกหล่มภำยในห้วงแรกของแผนกำรศึกษำชำติให้ได้ อำทิ ประเด็นปัญหำของจุดเน้นตำมกรอบกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ อำทิ เรื่องของครู ที่มีแหล่งผลิตครูถึง 60 แหล่ง จะท ำอย่ำงไรให้แต่ละแหล่งมีมำตรฐำนกำรผลิตที่เท่ำ
เทียมกัน เป็นต้น 

 ควำมเชื่อมโยงของแผนกำรศึกษำแต่ละกลุ่ม เริ่มตั้งแต่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรอำชีวศึกษำ และกำรอุดมศึกษำของทั้งภำครัฐและเอกชน ที่แผนงำนของกำรศึกษำแต่ละ
ระดับจะต้องมีควำมชัดเจน ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพำะช่วงของรอยต่อในแต่ละระดับจนถึงกำร
ท ำงำนภำยหลังจบกำรศึกษำ อำทิ นักเรียนชั้น ม.6 ที่จะต้องสอบเข้ำเรียนต่อในมหำวิทยำลัย ทั้งผู้จัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนและอุดมศึกษำไม่ควรที่จะต้องโทษกันว่ำใครสอนดีไม่ดี แต่ควรที่จะจับมือเดินไปด้วยกัน สพฐ.ก็ต้องผลิตครู 
ฝึกอบรมและพัฒนำให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ส่วนมหำวิทยำลัยเองก็ต้องมีแผนในกำรผลิตและพัฒนำนิสิตนักศึกษำ



 
 

อย่ำงเป็นระบบและเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยเฉพำะทักษะในกำรท ำงำนที่ไม่เพียงควำมรู้ด้ำน
วิชำกำรเท่ำนั้น แต่จะต้องมีทักษะในกำรใช้ชีวิตด้วย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับจ๊อบไทยดอทคอม และแคเรียร์วีซ่ำ ได้เผยแพร่ผลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “ช่องว่ำง
ทักษะที่ส ำคัญในโลกกำรท ำงำน” เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรรุ่นใหม่ โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็น
นิสิต นักศึกษำระดับปริญญำตรีจำกทั่วประเทศ 

โดยมีทักษะ 7 ประกำร ที่สถำนศึกษำควรเร่งพัฒนำให้นิสิตนักศึกษำ ประกอบด้วย 
1) ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
2) เป็นได้ท้ังผู้น ำ ผู้ตำม และผู้ช่วย ในทุกสถำนกำรณ์ พร้อมท ำงำนที่ท้ำทำย โดยมองประโยชน์องค์กร
มำกกว่ำประโยชน์ตนเอง  
3) สำมำรถคิดและท ำได้เองโดยไม่ต้องรอค ำสั่ง  
4) ต้องมุ่งมั่นที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จ และได้ผลลัพธ์ตำมที่ตั้งไว้  
5) มีทักษะในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำเข้ำสู่กำรท ำงำน  
6) มีคุณสมบัติกำรท ำงำนแบบมืออำชีพ ตรงต่อเวลำ รักษำมำรยำทในกำรท ำงำนอยู่เสมอ และมีควำมอดทน
อดกลั้น สำมำรถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงำนออกได้  
7) มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรที่เป็นระบบ รู้จักล ำดับควำมส ำคัญในกำรสื่อสำรให้ผู้รับสำรสำมำรถเข้ำใจได้
ในทันที สำมำรถโน้มน้ำวผู้รับสำรให้คล้อยตำมได้ และมีควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษ หรือภำษำที่สำม 
ดังนั้น ขอให้ทั้งครูและคณำจำรย์ ช่วยทบทวนด้วยว่ำได้ให้ควำมรู้หรือสอนสิ่งเหล่ำนี้ให้กับผู้เรียนของเรำ

หรือไม่ โดยเฉพำะกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยขอให้ช่วยส่งเสริมทักษะทั้ง 7 ด้ำนให้แก่นิสิตนักศึกษำด้วย พร้อม
ทั้งช่วยสนับสนุนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำเท่ำที่จะท ำได้ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำชำติเดินหน้ำ
ไปพร้อมกันอย่ำงเป็นระบบ และขออย่ำใช้ค่ำนิยมเดิมๆ ที่ท ำเพียงสอนให้จบปริญญำเท่ำนั้น แต่ก่อนจะจบเด็กต้อง
ได้รับกำรเตรียมตัวเป็นอย่ำงดีด้วย 

 แผนต้องปฏิบัติได้จริง โดยผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทุกหน่วยงำน จะต้องมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำแผน ซึ่ง สกศ.จะต้องพิจำรณำว่ำมีหน่วยงำนใดเก่ียวข้องบ้ำง จำกนั้นจึงจะระบุไว้ในแผนในแต่ละช่วง 
ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว โดยมีสิ่งส ำคัญคือทุกคนต้องรับรู้ว่ำมีควำมเกี่ยวข้องส่วนใดอย่ำงไร และมี
เป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนแต่ละห้วงอย่ำงไร ดังนั้นเมื่อทุกกระทรวงได้ร่วมจัดท ำและรับรู้แผนดังกล่ำว
แล้ว ก็จะสำมำรถกลับไปท ำแผนปฏิบัติในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ต่อไป  

 แผนต้องด ำรงควำมมุ่งหมำย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีควำมอ่อนตัว ที่จะสำมำรถปรับเปลี่ยนแผน
ได้ตำมสภำพแวดล้อมและสภำพกำรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้กำรท ำงำนขับเคลื่อนมีควำมรำบรื่น แต่ก็ไม่ควรจะ
ปรับหรือเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีอะไรส ำเร็จเลย 

 กำรกระจำยอ ำนำจ  ซึ่งมีอยู่ในร่ำงกรอบแผนกำรศึกษำอยู่แล้ว แต่ขอให้ใช้เงื่อนไขในกำรด ำเนินกำร
ในช่วงของกำรเปลี่ยนผ่ำน ไม่ควรใช้ห้วงเวลำเป็นตัวก ำหนด ทรำบว่ำทุกคนคงรู้ดีถึงประสบกำรณ์กำรกระจำยอ ำนำจ
ที่ผ่ำนมำว่ำเป็นอย่ำงไร โดยค ำว่ำ เงื่อนไข ในที่นี้หมำยถึงต้องหำปัจจัยในควำมพร้อมให้ครบถ้วนชัดเจน และน ำมำใช้
เป็นตัวก ำหนดกำรกระจำยอ ำนำจ ซึ่งไม่จ ำเป็นที่จะต้องท ำพร้อมกันทั้งหมดในทุกโรงเรียน ทุกมหำวิทยำลัย หรือในทุก
เรื่อง 

 กำรประเมินผล ควรมีกำรระบุหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไว้ในแผน ไม่ว่ำจะเป็นหน่วยงำนประเมินของ
ภำครัฐหรือองค์กำรมหำชน และจะต้องปฏิบัติตำมแผนด้วย ทั้งกำรประเมินตำมเรื่องและห้วงเวลำที่ระบุไว้ในแผน 
กำรประเมินทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับแผนนี้ เพ่ือจะได้น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแผน ปรับปรุงกำรท ำงำนของ
แต่ละหน่วยงำนได้อย่ำงถูกต้องและตรงประเด็น 



 
 

 กำรวิจัย  ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหล่ม จึงขอให้มีกำรระบุกำรศึกษำวิจัยไว้ในแผนอย่ำงเป็น
รูปธรรม และก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยในประเด็นปัญหำและพัฒนำส่วนต่ำงๆ อย่ำงมีเหตุผลและมีแนวทำงท่ี
ชัดเจน ทั้งนี้กระทรวงศึกษำธิกำรจะร่วมมือกับภำคเอกชนเพ่ือศึกษำในประเด็นต่ำงๆ ที่จะรองรับกำรพัฒนำประเทศ
ต่อไป อย่ำงไรก็ตำมขอเสนอให้มีควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัย เพ่ือน ำควำมสำมำรถและศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของ
อำจำรย์และศำสตรำจำรย์มำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรศึกษำของประเทศด้วย 

 กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศำสตร์ของร่ำงแผนอยู่แล้ว และตนก็ต้องกำรให้มี
คณะท ำงำนประชำรัฐรวมอยู่ในแผนด้วย เพรำะเรื่องของกำรศึกษำมีควำมเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง ทุกหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและเอกชน ประกอบกับขณะนี้กระทรวงศึกษำธิกำรได้ร่วมเป็นคณะท ำงำนประชำรัฐอยู่แล้วใน 2 คณะ คือกำร
จัดกำรศึกษำตำมด้ำนกำรศึกษำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ และด้ำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ 

 งบประมำณ ที่ผ่ำนมำกระทรวงศึกษำธิกำรได้ร่วมจัดท ำแผนรำยจ่ำยงบประมำณร่วมกับส ำนัก
งบประมำณอยู่แล้ว โดยจะค ำนึงถึงสถำนกำรณ์คลังของประเทศเป็นหลัก ดังนั้นกำรจัดท ำงบประมำณของแต่ละหน่วย
ขอให้ตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย ไม่ควรของบประมำณมำกจนเกินไป ที่อำจจะท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนหรือ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ อย่ำงไรก็ตำมในส่วนของงบบูรณำกำรอยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงศึกษำธิกำรอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำน 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญำ 
ทักษะเยี่ยม          เปี่ยมควำมรู้       เชิดชูคุณธรรม              สัมพันธ์ชุมชน 

วิสัยทัศน์ (vision) 

 มุ่งม่ันจัดกำรอำชีวศึกษำ ด้วยกำรฝึกอำชีพที่หลำกหลำย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน
และตลำดแรงงำน ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนำก ำลังคนในด้ำนวิชำชีพ ระดับเทคนิค ให้มีคุณภำพได้
มำตรฐำนสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน บนพื้นฐำนของปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
- จัดฝึกอบรมวิชำชีพตำมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นที่หลำกหลำย ให้สอดคล้องและตรงตำมควำมต้องกำรของ 
ชุมชน 

- จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มี
คุณภำพได้มำตรฐำน 

- ขยำยโอกำส กำรเรียนรู้วิชำชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขำดโอกำสในกำรเรียน ให้สำมำรถเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 

 - พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนำอำชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและแผนงำน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 2561 - 2564 

 - เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรวำงแผนใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้ำหมำย 
 - ให้บริกำรด้ำนวิชำชีพ แก่คนพิกำร คนด้อยโอกำส เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และประชำชนทั่วไป 
 - ผู้เรียนมีทักษะฝีมือได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้และภำคอุตสำหกรรม 
 - จ ำนวนผู้เรียนทำงด้ำนวิชำชพีเพ่ิมข้ึน ภำยใต้หลักคุณธรรมน ำควำมรู้ 
 - สร้ำงเสริมประสบกำรณ์วิชำชีพ ปลูกจิตอำสำ ด้วยกำรบริกำรสังคม 
 - พัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 
 - ต่อยอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น และพัฒนำอำชีพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. จุดเน้นในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ และควำมโดดเด่น 
 

จุดเน้นในกำรพัฒนำของสถำนศึกษำ 
1. จุดเน้นด้ำนกำรเรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
2. จุดเน้นด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ 
3. จุดเน้นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
4. จุดเน้นด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
5. จุดเน้นด้ำนกำรนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และกำรวิจัย 
6. จุดเน้นดำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
7. จุดเน้นด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
ควำมโดดเด่นของสถำนศึกษำ (ผลงำน/รำงวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

1. โล่รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพระยะสั้น ประเภทอำหำรจำนเดียว กำรประชุม
วิชำกำรองค์กำรวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย แข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะพ้ืนฐำนและหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
ระดับชำติ ครั้งที่ 28 วันที่ 2-6 กุมภำพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

2. โล่รำงวัลและเกียรติบัตร “สถำบันอำชีวะศึกษำประชำธิปไตยต้นแบบภำครัฐ” ของคณะกรรมกำร
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชำธิปไตยในโรงเรียน สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้ำงเอกลักษณ์
ของชำติ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 

3. ป้ำยศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำนแห่งชำติ วันที่ 2 มีนำคม 2562 ในวันมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
แห่งชำติ ประจ ำ 2562  

4. เกียรติบัตร  แข่งขันหุ่นยนต์ ABU อำชีวศึกษำ ระดับชำติ วันที่ 7 – 10 กุมภำพันธ์ 2562 
ณ ศูนย์กำรค้ำเซียร์รังสิต จ.ปทุมธำนี  
 

 5. เหรียญทองแดง จำกส ำนักงำนคระกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  ชุดเครื่องถอดประกอบใบมีดตัดหญ้ำแบบ 
สะพำย รำงวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ วันที่ 2- 6 กุมภำพันธ์  2562  ณ  Event  Hall  102 - 104 
 ไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร 
 

 6. โล่และเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับเหรียญทองแดง “ SUEEDA SERUM” ประเภทที่ 8 
สิ่งประดิษฐ์ด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพ ระดับภำค ประจ ำปี 2562 
 

 7. เกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมพำกเพียร วิริยะ อุตสำหะ และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่วิทยำลัย วันครู 
วันที่ 16 มกรำคม 2562 
 

 8. ระดับ 3 ดำว คะแนน 78.19 จำกผลประเมินกำรด ำเนินงำนศูนย์บ่มเพำะผู้ประกอบกำรอำชีวศึกษำ 
ระดับภำค ภำคกลำง ปีกำรศึกษำ 2561 ระหว่ำงวันที่ 17 – 18 มิถุนำยน 2562 ณ  วิทยำลัยเทคนิคเพชรบุรี 
 

 9. ระดับเหรียญเงิน ผลงำนกำรศึกษำประสิทธิภำพของปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกในชะครำมเซรั่ม กำร
ประกวดตัดสินโครงงำนวิทยำศำสตร์อำชีวศึกษำ – เอสโซ่ ระดับภำค (ภำคกลำง) ประจ ำปีพุทธศักรำช 2562 ครั้งที่ 



 
 

29 ระหว่ำงวันที่ 24 - 26 กรกฎำคม 2562 ณ วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีวศึกษำ
ภำคกลำง วันที่ 26 กรกฎำคม 2562 
 10. ถ้วยรำงวัล   รำงวัลชนะเลิศ  อันดับ 1   กีฬำวอลเลย์บอลชำยอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม
ประจ ำปี 2562 
 

 11. เกียรติบัตร นำงสำวเฉลิมพร สำยสนิท  ครูดีศรีอำชีวศึกษำ ประจ ำปี 2562  สำขำวิชำกำรตลำด  
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 
 

 12. เกียรติบัตร นำงสำวสุทธดำ เมืองเสน ครูดีศรีอำชีวศึกษำ ประจ ำปี 2562 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 
 

13. เกียรติบัตร นำยอุเทน พร้อมมูล  ครูดีศรีอำชีวศึกษำ ประจ ำปี 2562 สำขำวิชำสำมัญ  
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 
 

 14. เกียรติบัตร นำยวัชรำธร  ไทยโยธิน ครูดีศรีอำชีวศึกษำ ประจ ำปี 2562 สำขำวิชำศิลปกรรม (ดนตรี) 
ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 
 

15. เกียรติบัตร นำงสำวโสพิศม์ ประยูรหงส์ ครูดีศรีอำชีวศึกษำ ประจ ำปี 2562 สำขำวิชำกำรบัญชี ระดับ
อำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม 

 

 16. เกียรติบัตร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
กำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล ทีมชำย กำรแข่งขันกีฬำอำชีวเกมส์ ระดับภำค ภำคกลำง ครั้งที่ 16 ปฐมนครเกมส์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ระหว่ำงวันที่ 21 - 27 กรกฎำคม 2562  ณ อำชีวศึกษำจังหวัดนครปฐม วันที่ 27 
สิงหำคม 2562 
 

 17. สถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำต้นแบบ ระดับอำชีวศึกษำจังหวัดสมุทรสงครำม ในกำรคัดเลือก
สถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำและโครงงำนคุณธรรมอำชีวศึกษำสมุทรสงครำม วันที่ 5 สิงหำคม 2562 
 

 18. ถ้วยรำงวัลชนะเลิศคะแนนรวมกีฬำวอลเลย์บอล รุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี ชำย ในกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำง
โรงเรียนส่วนภูมภำค จังหวัดสมุทรสงครำม ประจ ำปี 2562 วันที่ 23 สิงหำคม 2562 
 

 19. เกียรติบัตร จำกศูนย์ประสำนงำนสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ ภำคกลำง วิทยำลัยสำรพัดช่ำง
สมุทรสงครำม เข้ำร่วมโครงกำรเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำ 
อำชีวศึกษำต้นแบบ ระหว่ำงวันที่ 29 -30 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมวำสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 สิงหำคม 
2562 
 20. โล่รำงวัล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม ได้รับคัดเลือกให้
เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี ระดับดีเด่นตำมโครงกำรพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
ระบบทวิภำคี ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วันที่ 10 กันยำยน 2562 
 

 21. ประกำศเกียรติคุณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นสถำนศึกษำคุณธรรมอำชีวศึกษำต้นแบบ ในกำรประชุมสัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เป็นสถำนศึกษำ
คุณธรรมอำชีวศึกษำต้นแบบ ในกำรประชุมสัมมนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงำนกำรขับเคลื่อนสถำนศึกษำ
คุณธรรมอำชีวศึกษำ วันที่ 12 กันยำยน 2562 ณ วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี 
 



 
 

 22. โล่เกียรติคุณเกียรติ นำงสำวโสพิศม์ ประยูรหงส์  รำงวัลครูดีศรีอำชีวศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี จำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ วันที่ 12 กันยำยน 2562 ณ วิทยำลัย วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี 
 

23. โล่เกียรติคุณเกียรติ   รำงวัลครูดีศรีอำชีวศึกษำ สำขำวิชำกำรบัญชี จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ วันที่ 12 กันยำยน 2562 ณ วิทยำลัย วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี 

24. เกียรติบัตรจำกกระทรวงแรงงำน รำงวัลสถำนศึกษำปลอดภัย ดีเด่น ประจ ำปี 2562 ปีที่ 2 ติดต่อกัน 
แก่วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม วันที่ 13 กันยำยน 2562 

25. ทุนเฉลิมรำชกุมำรี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3ปีกำรศึกษำ 2562  

26. เกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจ ำปีพุทธศักรำช 2562 จำกจังหวัดสมุทรสงครำมกำรประเมิน
คัดเลือกและประกำศยกย่องชุมชน องค์กร อ ำเภอและจังหวัดคุณธรรม ตำมแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 1 ( พ.ศ. 2559 – 25624 ) จำกส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม เลขำนุกรรมกำรส่งเสริมจังหวัด
สมุทรสงครำม วันที่ 26 กันยำยน 2562 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. กลยุทธ์และมำตรกำรของสถำนศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ปฏิรูปด้ำนผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำ 
เป้ำประสงค์  พัฒนำผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอำชีวศึกษำให้มีคุณภำพและมำตรฐำน  
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ  
 กลยุทธ์ 1.1  พัฒนำผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ 
 กลยุทธ์ 1.2 กำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V- NET) 
 กลยุทธ์ 1.3 กำรทดสอบมำตรฐำนวิชำชีพของสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพหรือหน่วยงำนที่คณะกรรมกำร 
   ประกันคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำรับรอง 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ปฏิรูปด้ำนหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำ (ม.๒) 
เป้ำประสงค์  พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน  
   ประกอบกำร/ประชำคมอำเซียน  และจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำให้มี  
   คุณภำพและมำตรฐำน 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำมีคุณภำพและมำตรฐำน 
 กลยุทธ์ 1.1 กำรพัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนำกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 กลยุทธ์ 1.5 พัฒนำกำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
เป้ำประสงค์  พัฒนำระบบกำรบริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน อย่ำงมี 
   คุณภำพและได้มำตรฐำน 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ 1.2 กำรจัดท ำแผนบริหำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ 1.3 กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมอัตลักษณ์ 
 กลยุทธ์ 1.4 กำรบริหำรงำนและภำวะผู้น ำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ 1.5 กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ 
 กลยุทธ์ 1.6 กำรบริหำรจัดกำรวัสดุ ครุภัณฑ์ 
แผนยุทธศำสตร์ที่  2 กำรบริหำรครู และบุคลกำรทำงกำรศึกษำและระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำร  
   อำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำร่วมกับเครือข่ำย 
 กลยุทธ์ 2.2 บริหำรกำรเงินและงบประมำณสอดคล้องกับแผนพัฒนำของสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ 2.3 ระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำกับเครือข่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 
แผนยุทธศำสตร์ที่  3 กำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลนักเรียน 
 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนำระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
 กลยุทธ์ 3.2 พัฒนำระบบดูแลผู้เรียน 



 
 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 ปฏิรูปด้ำนกำรบริกำรและวิชำชีพ 
เป้ำประสงค์  พัฒนำและส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพตำมมำตรฐำนสำกล 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่ชุมชน  
   สังคม ท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำศูนย์วิทยบริกำรเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
      กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพร่วมกับปรำชญ์และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ 1.3 พัฒนำสื่อรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือใช้เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ 
 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้ประชำชน ผู้ด้อยโอกำส พิกำร และผู้สูงอำยุ 
      กลยุทธ์ 2.1 พัฒนำกำรฝึกอบรมวิชำชีพเพ่ือให้สำมำรถน ำไปประกอบเป็นอำชีพหลัก อำชีพรองได้ 
     กลยุทธ์ 2.2 พัฒนำให้ควำมรู้ในกำรเขียนแผนธุรกิจ 
      กลยุทธ์ 2.3 พัฒนำบุคลำกร สื่อ เพื่อสำมำรถอบรมวิชำชีพผู้ด้อยโอกำส 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย 
เป้ำประสงค์  มีกำรจัดท ำนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์  หรืองำนวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ 
   อำชีพที่มีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำกระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำอำชีพ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนกำรวิจัยเพื่อพัฒนำอำชีพ 
 กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริม เผยแพร่กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำอำชีพ 
แผนยุทธศำสตร์ที่  2 ส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนให้ครูจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนให้นักเรียนจัดท ำโครงกำรสิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.3 น ำผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของครูและนักเรียนไปใช้ 
   ประโยชน์ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและ 

พลเมืองโลก 
เป้ำประสงค์  พัฒนำเสริมสร้ำงพลเมืองไทยให้มีควำมรักชำติ  ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ เป็น 
   พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมควำมรักชำติ ศำสนำ และเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.2 ร่วมท ำนุบ ำรุงศำสนำ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตยท้ังภำยในและภำยนอก 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำพลเมืองด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 2.1 ปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภำพพลเมืองด้วยกำรกีฬำ และนันทนำกำร 
 กลยุทธ์ 2.3 พัฒนำอำชีพให้พลเมืองได้พ่ึงพำตนเองด้ำนอำชีพ 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพพลเมืองไทยสู่ควำมพร้อมในกำรเป็นพลเมืองโลกที่ดี 



 
 

 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้มีสมรรถนะได้มำตรฐำนทั้งในประเทศ ภูมิภำคอำเซียนและ 
   ระดับสำกล 
 กลยุทธ์ 3.2 ปรับภำพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้ำงกำรยอมรับของสังคมและประเทศ 
 กลยุทธ์ 3.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงด้ำนภำษำให้พลเมืองไทยด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำอ่ืนอีก 
   อย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
 กลยุทธ์ 3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรมอำเซียน 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 7  ปฏิรูปกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 
เป้ำประสงค์  พัฒนำผู้เข้ำรับฝึกอบรมหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้นให้มีคุณภำพและมำตรฐำน 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตร 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนำหลักสูตรฐำนสมรรถนะรำยวิชำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 
 กลยุทธ์ 1.3 จัดท ำแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำ  พัฒนำคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 1.4 ร่วมมือกับเครือข่ำยพัฒนำและสร้ำงหลักสูตรวิชำชีพ 
แผนยุทธศำสตร์ที่  2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ผ่ำนกำรฝึกอบรมอย่ำงมีคุณภำพ 
 กลยุทธ์ 2.1 ผู้เข้ำฝึกอบรมผ่ำนกำรฝึกอบรมตำมเกณฑ์ 
 กลยุทธ์ 2.2 ครูผู้สอนได้รับกำรพัฒนำ 
 กลยุทธ์ 2.3 ระดมทรัพยำกรในกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 2.4 กำรสนับสนุนงบประมำณกำรฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 2.5 ผู้ส ำเร็จกำรฝึกอบรมน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 8 ปฏิรูปกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์  สร้ำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระดับคุณภำพภำยในระบบกำรพัฒนำคุณภำพภำยใน 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
 กลยุทธ์ 1.2 บริหำรจัดกำรโดยให้สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระดับคุณภำพในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
 กลยุทธ์ 2.1 ก ำหนดผู้ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับงำน 
 กลยุทธ์ 2.2 จัดส่งเสริมให้มีกำรฝึกอบรมตำมมำตรฐำนตัวบ่งชี้ 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรประเมินผลและติดตำมผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 กลยุทธ์ 3.1 จัดท ำแผนกำรประเมินผลและติดตำมผลกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 กลยุทธ์ 3.2 ครู หัวหน้ำแผนก หัวหน้ำงำน จัดท ำ SAR ตำมตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
 กลยุทธ์ 3.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำและผลกำรประเมินผลและติดตำมผลกำร 
   ประกันคุณภำพภำยใน 
 
 
 
 



 
 

4. ประวัติ ควำมเป็นมำ และข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 

 

 4.1 ประวัติ ควำมเป็นมำ ของวิทยำลัยฯ 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม  เป็นสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    

กระทรวงศึกษำธิกำร  ก่อตั้งขึ้นตำมโครงกำรจัดตั้งสถำนศึกษำเพ่ือสนองนโยบำยกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
วิชำชีพ  และผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพแก่ประเทศชำติ  โดยให้มีรูปแบบของสถำนศึกษำที่ประหยัดมีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนทั้งในระบบ  (หลักสูตร  ปวช. ,ปวส)   และหลักสูตรวิชำชีพระยะสั้น 4 ประเภทวิชำ ได้แก่  ช่ำงอุตสำหกรรม 
พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม โดยให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 11 ไร่ 2 งำน 21 ตำรำงวำ  (ที่รำชพัสดุฯ)  โดย
ได้รับงบประมำณ 36 ล้ำนบำท  เพ่ือท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียน 2 หลัง อำคำรหอประชุม 1 หลัง บ้ำนพักครู 3 หลัง 
18 หน่วย บ้ำนพักผู้อ ำนวยกำร 1 หลัง 

วิทยำลัยฯ ได้รับกำรประกำศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2539  และได้เปิดสอนในระยะแรก ปี
กำรศึกษำ 2540 โดยใช้สถำนที่วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำม เมื่ออำคำรเรียนก่อสร้ำงเสร็จก็ท ำกำรย้ำยนักเรียนจำก
วิทยำลัยเทคนิคสมุทรสงครำมมำอยู่ที่วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2540 จนถึง
ปัจจุบัน  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำดังนี้ 

1. นำยสุริวงศ ์ วงศ์ทองเหลือ ปี  2539  -  2549 
2. นำยวิสิฐ ธนกิจอ ำไพ ปี  2549  -  2552 
3. นำยนิรันดร ์ วงษ์จิ๋ว  ปี  2553  -  2556 
4. นำยณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ปี  2557   -  ปีปัจจุบัน 

ต้นไม้ประจ ำวิทยำลัย      ต้นไทร 
ต้นไทร  คือ ต้นไม้ที่มีก่ิงใบ แผ่ไปกว้ำงใหญ่ไพศำล ให้ควำมร่มเย็น และน ำควำมสุขมำให้แก่ผู้อยู่อำศัย          

สีประจ ำวิทยำลัย     สีม่วงอ่อน 
สีม่วงอ่อน คือ เป็นสีที่แสดงถึงควำมอ่อนหวำนน่ำรัก ควำมเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง เป็นอมตะ 

ที่ตั้งวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำมตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่  12 ถนนเอกชัย ต ำบลลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง

สมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม รหัสไปรษณีย์ 75000 โทรศัพท์ 304 - 716343 แฟกซ์ 034-716343  
ต่อ 123 Website www.ssptc.ac.th  E-Mail  address ssptc@hotmail.com 

 

4.2  ข้อมูลสถำนศึกษำและอำคำรสถำนที่ 
ชื่อสถำนศึกษำ   วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
ชื่อภำษำอังกฤษ  SAMUTSONGKHRAM POLYTECHNICAL COLLEGE 
ที่ตั้งสถำนศึกษำ  เลขที่ 122 หมู่ 12 ต.ลำดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000 
โทรศัพท์  โทร. 034 -716343 
โทรสำร   โทร. 034 – 716343 ตอ่ 123 
เว็บไซต์   www.ssptc.ac.th 
อีเมลล์   ssptc@hotmail.com 

mailto:ssptc@hotmail.com
http://www.ssptc.ac.th/
mailto:ssptc@hotmail.com


 
 

เนื้อที่ของสถำนศึกษำ 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งำน ๒๑ ตำรำงวำ   
มีอำคำร รวมทั้งสิ้น 4 หลัง  ได้แก่ 
1. อำคำรอ ำนวยกำร จ ำนวน 1 หลัง 6 ห้อง 
 - ห้องงำนทะเบียน 
 - ห้องธุรกำร 
 - ห้องรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรและฝ่ำยวิชำกำร 
 - ห้องรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
 - ห้องงำนประชำสัมพันธ์ 
 - ห้องผู้อ ำนวยกำร  
2. อำคำรเรียน 2 
 - ห้อง 211 อำหำรและโภชนำกำร ห้อง 
 - หอ้ง 212 พยำบำล ห้อง 212 
 - ห้อง 213, 214 ห้องพัสดุ  
 - ห้อง 215 สหกำร  
 - ห้องงำนวำงแผนและงบประมำณ 
 - ห้องประชุมใหญ ่ 

- ห้อง 221 ห้องวิทยบริกำร 
- ห้อง 222 ห้องเรียนแผนกบัญชี 
- ห้อง 223 ,224,225 ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ 
- ห้อง 226 ห้องตัดเย็บเสื้อผ้ำ 
- ห้อง 231 ห้องพิมพ์ดีด 
- ห้อง 232 ห้องเรียนแผนกกำรตลำด 
- ห้อง 233 ห้องเรียนวิชำกำรตลำด 
- ห้อง 234 ห้องเรียนวิชำกำรตลำด 
- ห้อง 235 ห้องเรียนวิชำกำรตลำด 
- ห้อง 236 ห้องเรียนวิชำกำรบัญชี  
- ห้อง 237,238 หอ้งเรียนวชิำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

3. อำคำรเรียน   จ ำนวน 2 หลัง 38 ห้อง 
 อำคำร 3 จ ำนวน ..........18...........ห้อง 

- ห้อง 311 ห้องเครื่องยนต์ดีเซล 
- ห้อง 312,313 ห้องเรียนทฤษฏี 
- ห้อง 314 ห้องเรียนเครื่องล่ำงส่งก ำลัง 
- ห้อง 315 ห้องเรียนจักรยำนยนต์ 
- ห้อง 316 ห้องเรียนไฟฟ้ำรถยนต์ 
- ห้อง 321 ห้องเรียนเขียนแบบ,ห้องนิวเมติกส์ 
- ห้อง 322 ห้องเรียนภำษำอังกฤษ 
- ห้อง 323 ห้องเรียนพลศึกษำ 
- ห้อง 324 ห้องเรียนวิทยำศำสตร์, คณิตศำสตร์ 



 
 

- ห้อง 325 ห้องเรียนภำษำไทย 
- ห้อง 326 ห้องเรียนรู้อำเซียน 
- ห้อง 331 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 1 
- ห้อง 332 ห้องวัสดุ – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้อง 333 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1 
- ห้อง 334 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
- ห้อง 335 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 3 
- ห้อง 336 ห้องปฏิบัติกำรอิเล็กทรอนิกส์ 4 
- ห้อง 337 ห้องพักครูอิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้อง 338 ห้องเก็บของงำนอำคำร 

  4. ห้องเรียนอำคำร 4 
   - ชั้น 1 ห้องเรียนตะไบและห้องเรียนงำนส่งก ำลังรถยนต์ 
   - ชั้น 2 ห้องผ้ำ,ห้องพักครู,ห้องพักครูระยะสั้น,ห้องกิจกรรม และห้อง อวท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยรำลยัสำรพดัช่ำงสมทุรสงครำม

นำยณรงค์ชยั  สขุสวคนธ์

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร

นำยสรุชำติ   ช่ืนพิชยั

งำนบริหำรทัว่ไป

นำงสำววิภำวี   แดงระยบั

งำนบคุลำกร

นำงสำวโสพิศม์  ประยรูหงษ์

งำนกำรเงิน

นำงสำวโสพิศม์  ประยรูหงษ์

งำนกำรบญัชี

นำงสำวสวุภำ   ยืนยงค์

งำนพสัดุ

นำยเจริญศกัด์ิ   มณเฑียรรัตน์

งำนอำคำรสถำนท่ี

นำยสมชำย  ด ำสง่ำ

งำนทะเบียน

นำงสำวเฉลิมพร  สำยสนิท

งำนประชำสมัพนัธ์

นำงสำวเรืองรัตน์  นิลอบุล

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำน

และควำมร่วมมือ

นำยธนวฒัน์   สีเมฆ

งำนวำงแผนและงบประมำณ

นำยอเุทน  พร้อมมลุ

งำนศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ

นำงสำวสทุธดำ เมืองเสน

งำนควำมร่วมมือ

นำยนพรัตน์  ด ำรงศิลป์

งำนวิจยัพฒันำนวตักรรมฯ

นำยสิทธิพร  บญุหวำน

งำนประกนัคณุภำพฯ

นำงสำวเฉลิมพร  สำยสนิท

งำนสง่เสริมผลิตผลกำรค้ำ

นำงสำวสทุธินี สหนนัทรำยทุธ

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำ

กิจกำรนกัเรียน นกัศึกษำ

นำยธนวฒัน์   สีเมฆ

งำนกิจกำรนกัเรียน นกัศึกษำ

นำยณฐัวฒุิ   พึง่สกลุ

งำนครูท่ีปรึกษำ

นำยธเนศ  บญุโตนด

งำนปกครอง

นำยธีรทตั  สื่อสวุรรณ

งำนแนะแนวอำชีพฯ

นำงสำวเรืองรัตน์  นิลอยุล

งำนสวสัดิกำรฯ

นำงสำวสทุธินี  สหนนัทรำยทุธ

งำนโครงกำรพิเศษและกำร

บริกำรชมุชน

นำงสมสง่  พลูผล

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

นำยสรุชำติ   ช่ืนพิชยั

งำนพฒันำหลกัสตูร

กำรเรียนกำรสอน

นำงกนกขวญั   ลืมนดั

งำนวดัผลและประเมินผล

นำงสมสง่  พลูผล

งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี

นำยพิรุณ  ก้อนทอง

งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน

นำงสำวจิตรวรรณ  แซห่ลี

งำนวิทยบริกำร

นำยวชัรำธร   ไทยโยธิน



 
 

   

6. ข้อมูลบุคลำกร 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 

6.1 อัตรำก ำลัง ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 31  ตุลำคม  2562 
 

 

 ก.  ข้ำรำชกำร   13 คน 

  1. ผู้บริหำร  3 คน 
  2. ข้ำรำชกำรครู  10 คน 
  3. ข้ำรำชกำรพลเรือน - คน 
 ข. ลูกจ้ำงประจ ำ   - คน 
  1. ท ำหน้ำที่สอน  - คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ค. พนักงำนรำชกำร  9 คน 
  1. ท ำหน้ำที่สอน  9 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ง. ลูกจ้ำงชั่วครำว  24 คน 
  1. ท ำหน้ำที่สอน  8 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน 12 คน 
  3. นักกำร ภำรโรง  4  คน 
 
 
 

ช. มีอัตรำว่ำง ไม่มีคนครอง - คน 
  1. ข้ำรำชกำร  - คน 
  2. ลูกจ้ำงประจ ำ  - คน 
 

6.2 ข้อมูลบุคลำกร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 46 คน 
ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้ำหน้ำที่ท่ัวไป/สนับสนุน 43 รวม 

- ต่ ำกว่ำ ม.6   - คน  3 คน   3 คน 
- ปวช./ม.6    คน  2 คน   2 คน 
- ปวส./อนุปริญญำตรี  - คน  6 คน   6 คน 
- ปริญญำตรี           21 คน           7 คน           28 คน 
- ปริญญำโท    6 คน           - คน    6 คน 
- ปริญญำเอก   1 คน  - คน    1 คน 
  รวม         26 คน          15 คน  44 คน 
 

อัตรำก ำลังของ  วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม             มีบุคลำกรทั้งสิ้น  46  คน 

 

          จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน 

             ง. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน 

  



 
 

  6.3 ข้อมูลลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำแนกตำมแหล่งเงินที่จ้ำง 
 ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้ำหน้ำที่ท่ัวไป/สนับสนุน 24 รวม  
- จ้ำงด้วยงบบุคลำกร  - คน  - คน  - คน 
- จ้ำงด้วยงบด ำเนินงำน  8 คน  - คน  8 คน 
- จ้ำงด้วยงบเงินอุดหนุน  - คน  16 คน  16 คน 
- จ้ำงด้วยเงินรำยได้ (บกศ.)  - คน  - คน  - คน 
- จ้ำงด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน  - คน 
  รวม          8 คน  16 คน  24 คน 
 
  6.3 ข้อมูลบุลำกรทั้งหมด จ ำแนกตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
6.3.1 ข้ำรำชกำร รวม 3 คน (คณะผู้บริหำร) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่ง 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
1. นำยณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ป.เอก ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
2. นำยธนวัฒน์ สีเมฆ ป. โท รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
3. นำยสุรชำต ิ ชื่นพิชัย ป. โท รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
    
    
    
    
    

 
6.3.2 ข้ำรำชกำร รวม 9 คน (ข้ำรำชกำรครู และข้ำรำชกำรพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำร 
1. นำงสำวเฉลิมพร สำยสนิท ป. โท กำรตลำด หัวหน้ำงำนทะเบียน,งำนประกัน 
2. นำงสำวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ ป. ตรี กำรบัญชี หัวหน้ำงำนกำรเงิน,งำนบุคลำกร 
3. นำยอุเทน พร้อมมูล ป. ตรี สำมัญสัมพันธ์ หัวหน้ำงำนวำงแผน 
4. นำงสมส่ง พูลผล ป. ตรี สำมัญสัมพันธ์ หัวหน้ำงำนโครงกำรพิเศษ,งำน

วัดผล 
5. นำยสิทธิพร บุญหวำน ป. ตรี ช่ำงยนต์ หัวหน้ำงำนวิจัยและนวัตกรรม 
6. นำยวัชรำธร ไทยโยธิน ป. ตรี ศิลปกรรม หัวหน้ำงำนวิทยำบริกำรและ

ห้องสมุด 
7. นำงสำววิภำวี แดงระยับ ป. ตรี สำมัญ หัวหน้ำงำนสำรบรรณ 
8. นำงกนกขวัญ ลืมนัด ป. ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้ำงำนพัฒนำหลักสูตร 
9. นำยณัฐวุฒ ิ พ่ึงกุศล ป. ตรี อำหำรและโภชนำกำร หัวหน้ำงำนกิจกรรม 
     

 



 
 

6.3.3 ลูกจ้ำงประจ ำ รวม - คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำร 
     
     
     
     

 
6.3.4 พนักงำนรำชกำร  รวม 9 คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำร 
1. นำยสมชำย ด ำสง่ำ ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้ำงำนอำคำร 
2. นำยธเนศ บุญโตนด ป. ตรี เทคนิคยำนยนต์ หัวหน้ำงำนครูที่ปรึกษำ 
3. นำยธีรทัต สื่อสุวรรณ ป. ตรี เทคนิคยำนยนต์ หัวหน้ำงำนปกครอง 
4. นำยพิรุณ ก้อนทอง ป. ตรี เทคนิคยำนยนต์ หัวหน้ำงำนควำมร่วมมือ,ทวิภำคี 
5. นำงสำวเรืองรัตน์ นิลอุบล ป. ตรี กำรตลำด,สำมัญ หัวหน้ำงำนแนะแนว,หัวหน้ำงำน

ประชำสัมพันธ์ 
6. นำงสำวสุทธินี สหนันทรำยุทธ ป. โท กำรขำย หัวหน้ำงำนส่งเสริมผลิตผลกำรค้ำและ

ประกอบธุรกิจ 
7. นำงสำวจิตรวรรณ แซ่หลี ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้ำงำนสื่อฯ 
8. นำงสำวสุทธดำ เมืองเสน ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้ำงำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 
9. นำงสำวสุวภำ ยืนยงค์ ป. ตรี กำรบัญชี หัวหน้ำงำนบัญชี 

 
6.3.5 ลูกจ้ำงช่ัวครำว รวม 24 คน (ท ำหน้ำที่สอน ธุรกำร ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำร 
1. นำงสำวพัสกร เหมือนพิมพ์ทอง ม. 6 ตัดผม – เสริม

สวย 
หัวหน้ำแผนกตัดผม – เสริมสวย,งำน
ส่งเสริมผลิตผล,งำนโครงกำรพิเศษ,
หัวหน้ำคหกรรม 

2. นำงสำวปิยำ จูประเสริฐ ป. ตรี คหกรรมศำสตร์ งำนประชำสัมพันธ์ 
3. นำยนพรัตน์ ด ำรงศิลป์ ป. ตรี ช่ำงยนต์ งำนอำคำรสถำนที่,งำนวิจัยพัฒนำ

นวัตกรรม,งำนโครงกำรพิเศษ 
4. นำยตฤณ พงษ์ธนำคม ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ งำนวิจัย พัฒนำนวัตกรรม, 
5. นำงสำวพจนำ สำยทอง ป. ตรี คอมพิวเตอร์ งำนบริหำรทั่วไป,งำนพัฒนำหลักสูตร

กำรเรียนกำรสอน 
6. นำงสำวนรำพร  ชำติพุก ป.ตรี คหกรรม งำนพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
7. นำงสำวอรสุดำ อุปจันทร์         ป.ตร ี คหกรรม งำนบริหำรทั่วไป 
8. นำงสำวมัลลิกำ ผ่องแผ้ว         ป.ตร ี คอมพวเตอร์ งำนศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศ 



 
 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชำ สนับสนุน/ธุรกำร 
9. นำงสำวอัจฉรำ บุญโตนด ป.ตรี  งำนทะเบียน,งำนประกันคุณภำพ,งำน

ครูที่ปรึกษำ,งำนแนะแนวอำชีพ 
10. นำงสำวศรีวัย ผัดดี ป.ตรี  งำนบุคลำกร,งำนกำรเงิน,งำนบริหำร

ทั่วไป 
11. นำงสำวศุภนำร ี ประยูรหงษ์ ป. ตรี  งำนพัสดุ,งำนสวัสดิกำรนักเรียน 

นักศึกษำ 
12. นำงพัชรำภรณ์ สุวรรณพำเพลิน ป.ตรี  งำนโครงกำรพิเศษและกำรบริกำร

ชุมชน,งำนแนะแนว 
13. นำงสำวพนัชกร รักธรรม ปวส.  งำนบริหำรทั่วไป,งำนหลักสูตร,งำน

ประกันคุณภำพ,งำนวัดผลและ
ประเมินผล 

14. นำงสำวดวงหทัย สังข์ทอง ปวส.  งำนวัดผลและประเมินผล,งำนพัฒนำ
หลักสูตร,งำนประกันคุณภำพ 

15. นำงสำวนรำวด ี อ่อนละมูล ปวส.  งำนทวิภำคี,งำนวิทยบริกำรและ
ห้องสมุด,งำนวัดผลประเมินผล 

16. นำงปำหนัน เพชรสีเงิน ปวส.  งำนพัสดุ,งำนอำคำรสถำนที่,งำนข้อมูล
สำรสนเทศ,งำนครูที่ปรึกษำ,งำน
สวัสดิกำรนักเรียน 

17. นำงสำวหทัยรัตน ์ เวชประเสริฐ ป.ตรี.  งำนแนะแนว,งำนปกครอง,งำน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษำ 

18. นำงสำวเจษฎำภรณ ์ แก้วมณี ปวส.  งำนกำรเงิน,งำนกำรบัญชี 
19. นำงสำวเพ็ญนภำ           สะเภำ ปวส.  งำนบุคลำกร,กำรเงิน 
20. นำงสำวฐิติมำ ประสิทธิ์ทรัพย์ ปวส.  งำนวำงแผนและงบประมำณ,วิจัยฯ 
20. นำงสำวดวงหทัย สังข์ทอง ปวส.  งำนวัดผลและประเมินผล,งำนพัฒนำ

หลักสูตร,งำนประกันคุณภำพ 
21. นำยสุรินทร นิลมิตร ป.6  งำนอำคำรสถำนที่ 
22. นำงสำวเปมิกำ อรุณรักษำ ป.6  งำนอำคำรสถำนที่ 
23. นำยเกล้ำ ฉุนเฉียว ม.3  งำนอำคำรสถำนที่ 
24. นำยอ ำพล                ปิ่นทรัพย์ ม.6  พนักงำนขับรถยนต์,งำนอำคำรสถำนที่ 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษำ 
7.1 จ ำนวนนักศึกษำ ปัจจุบัน 
ปีกำรศึกษำ 2562 (ปีปัจจุบัน) 

      1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง          รวมทั้งสิ้น       คน                      หน่วย:คน 
ประเภทวิชำ/สำขำ ภำคเรียนที่ 1/2562 และ ภำคเรียนที่ 2 /2562 รวมทั้งสิ้น 

ระดับปวช. ระดับปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.  
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม  

รวมทั้งสิ้น            
1. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม            
- สำขำวชิำ/งำนยำนยนต ์ 56 38 33 127       127 
- สำขำวชิำ/เทคนิคเคร่ืองกล (ทวิภำคี)     11 4 16    16 
- สำขำวชิำ/เทคนิคยำนยนต์ (เทียบโอน)            
- สำขำวชิำ/งำนอิเล็กทรอนิกส์ 12 10 4 26       26 
2. ประเภทวิชำ พณชิยกรรม/บริหำรธุรกิจ            
- สำขำวชิำ/งำนกำรบัญช ี 4 7 8 19       19 
- สำขำวชิำ/งำนกำรตลำด 21 4 8 33 4 7 11    44 
- สำขำวชิำ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
ส ำนักงำน 

17 16 11 44 6  6    50 

- สำขำวชิำ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
ส ำนักงำน (ทวิภำคี) 

6   6       6 

รวม 116 60 64 255 21 11 33    288 
           2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น    ทั้งปีกำรศึกษำ (2559)  รวมทั้งสิ้น   4,604 คน 
 2.1 หลักสูตรวิชำชีพระยะสัน้  5,039 คน  2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น     - คน 2.5 หลักสูตร ปชด.  - คน 
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชำชีพ (แกนมัธยม)  คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.     - คน 2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ (108 อำชีพ)   - คน 
 
 
 



 
 

7.2 เป้ำหมำยจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 (ปีต่อไป) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น  คน       หน่วย : คน 
ประเภทวิชำ/สำขำ ภำคเรยีนที่ 1/2563 (ปีต่อไป) รวมทั้งสิ้น 

ระดับปวช. ระดับปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.  
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  

รวมทั้งสิ้น            
1. ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม            
- สำขำวิชำ/งำนยำนยนต ์ 60   60       60 
- สำขำวิชำ/เทคนิคเครื่องกล (ทวิภำคี)     20  20    20 
- สำขำวิชำ/เทคนิคยำนยนต์ (เทียบโอน)            
- สำขำวิชำ/งำนอิเล็กทรอนิกส ์ 20   20       20 
2. ประเภทวิชำ พณิชยกรรม/บรหิำรธุรกิจ            
- สำขำวิชำ/งำนกำรบัญช ี 20   20       20 
- สำขำวิชำ/งำนกำรตลำด 20   20 20  20    40 
- สำขำวิชำ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีส ำนักงำน 20   20 20  20    40 

รวม 140   140       200 
 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีกำรศึกษำ (2563)   รวมทั้งสิ้น 5,480 คน 
 2.1 หลักสตูรวิชำชีพระยะสั้น  5,480 คน  2.3 หลักสตูรเกษตรฯ ระยะสั้น -        คน  2.5 หลักสตูร ปชด. -      คน 
 2.2 หลักสตูรเสรมิวิชำชีพ (แกนมัธยม)   - คน  2.4 หลักสตูรระยะสั้น ตชด.      -        คน  2.6 หลักสตูรอื่น ๆ (108 อำชีพ)   100 คน 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 



 
 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
3.1 สรุปผลกำรใช้จ่ำยเงิน ปีที่ผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 

 

ปวช. ปวส. ระยะสัน้
สิง่ประดษิฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ 
Fix it center

2. 
ปรับปรุง
หอ้งเรียน
ปฏิบตักิาร

คอมพิวเตอร์

3.โครงการ
ลดปญัหา
การออก
กลางคัน

ของผู้เรียน

4. หา
รายได้

ระหว่าง
เรียน

5.ขยาย
และ

ยกระดบั
การจดัการ
อาชีวศึกษา
ระบบทวิ

ภาคี

6.สง่เสริม
การ

ประกอบ
อาชีพอิสระ

ในกลุม่
ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7. 
โครงการ
อาชีวตา้น
ภัยยาเสพตดิ

8.โครงการ
เงินทนุ

เฉลมิพระ
เกียรติ

158,900.00 91,800.00 7,709,852.82 99,875.07 8,060,427.89 615,999.33 51,550.00 21,000.00 10,000.00 65,500.00 50,000.00 18,200.00 15,000.00 847,249.33 8,907,677.22

1. แผนงาน
158,900.00

91,686.00 3,532,400.00 3,894,986.00 616,000.00 51,550.00 21,000.00 10,000.00 65,500.00 50,000.00 18,200.00 15,000.00 847,250.00 4,742,236.00

- งบบุคลากร 2,630,100.00 2,630,100.00

- งบด าเนินงาน 158,900.00 91,800.00 3,532,317.82 3,783,017.82

- งบลงทุน 1,890,000.00 1,890,000.00
 - งบเงิน
อดุหนุน

2,287,535.00 112,000.00 2,399,535.00

- งบรายจ่าย
อืน่

1,254,450.00 615,999.33 51,550.00 21,000.00 10,000.00 65,500.00 50,000.00 18,200.00 15,000.00 847,249.33 2,101,699.33

ผลการใช้จา่ยเงินปปีจัจบุนั (ป ี2562 พ.ศ. 2562)

รวมเปน็เงิน
ทัง้สิน้

ผลผลติ โครงการ

รวม



 
 

ส่วนที่ 3 
3.2 ประมำณกำรรำยรับ – รำยจ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ปีต่อไป) 

วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
1.ประมำณกำรรำยรับ        18,315,349.14 
ก. เงินรำยได้ (บกศ.) ยกมำ     2,159,354.14 บำท  
 - ยอดยกมำจำกปีปัจจุบัน    1,159,354.14 บำท 
 - คำดว่ำมีรำยรับในปีต่อไป   1,000,000.00 บำท 
ข. เงินงบประมำณ ปี 2560 (ปีต่อไป ) ที่คำดว่ำจะได้รับ      
 งบบุคลำกร     7,060,210.00 บำท 
 งบด ำเนินงำน     3,409,100.00 บำท 
 งบลงทุน     1,890,000.00 บำท 
 งบเงินอุดหนุน     2,949,435.00 บำท 
 งบรำยจ่ำยอื่น      847,250.00 บำท 
2. ประมำณกำรรำยจ่ำย      
งบบุคลำกร       7,060,210.00 บำท 
 - เงินเดือน     4,160,330.00 บำท 
 - ค่ำจ้ำงประจ ำ            - 
 - ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร    2,533,080.00 บำท  
 - เงินวิทยฐำนะ        277,200.00  บำท 
 - ค่ำตอบแทนรำยเดือน         89,600.00  บำท 
งบด ำเนินงำน       3,409,100.00 บำท 
 - ค่ำตอบแทน       7,809,471.81 บำท 
 - ค่ำใช้สอย          922,199.24 บำท 
 - ค่ำวัสดุ        1,867,258.48 บำท 
งบลงทุน       1,890,000.00 บำท 
 - ค่ำครุภัณฑ์     1,890,000.00 บำท  
 - ค่ำสิ่งก่อสร้ำง                        -   
งบเงินอุดหนุน       2,949,435.00 บำท 
 - ค่ำหนังสือ        477,000.00 บำท 
 - ค่ำอุปกรณ์        109,710.00 บำท 
 - ค่ำเครื่องแบบ        224,100.00 บำท 
 - ค่ำกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน      226,575.00 บำท 
 - ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน    1,912,050.00 บำท 
 
งบรำยจ่ำยอ่ืน        847,250.00 บำท 
 - Fix it center      616,000.00 บำท 
 - บ่มเพำะผู้ประกอบกำรใหม่      50,000.00 บำท 
 - ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียน     21,000.00 บำท 
 - ปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์     51,550.00 บำท 
 - หำรำยได้ระหว่ำงเรียน     10,000.00 บำท 
 - ขยำยและยกระดับอำชีวศึกษำทวิภำคีสู่คุณภำพมำตรฐำน 65,500.00 บำท 



 
 

 - อำชีวต้ำนภัยยำเสพติด            18,200.00 บำท 
- เงินทุนเฉลิมพระเกียรติ      15,000.00 บำท 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 

ปวช. ปวส. ระยะสัน้
สิง่ประดษิฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ Fix
 it center

2. ปรับปรุง
หอ้งเรียน
ปฏิบตักิาร

คอมพิวเตอร์

3.โครงการลด
ปญัหาการออก
กลางคันของ

ผู้เรียน

4. หารายได้
ระหว่างเรียน

5.ขยายและ
ยกระดบัการ

จดัการ
อาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

6.สง่เสริมการ
ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม่

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

7. โครงการ
อาชีวตา้นภัย
ยาเสพตดิ

8.โครงการ
เงินทนุเฉลมิ
พระเกียรติ

 - งบบคุลากร

เงินเดอืน
ข้าราชการ

4,160,330.00 4,160,330.00

เงินวิทยฐานะ 277,200.00 277,200.00

เงินประจ า
ต าแหน่ง
ค่าตอบราย
เดอืน

89,600.00 89,600.00

ค่าจา้ง
ลกูจา้งประจ า

รวม
4,527,130.00

4,527,130.00

 - งบ
ด าเนินงาน

 - ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบา้น
(ขั้นต่ า)
เงิน
ค่าตอบแทน 250,000.00 50,000.00 300,000.00
เงิน
ค่าตอบแทน 10,000.00 10,000.00
ค่าตอบแทนครู
จา้งสอนราย 920,400.00 920,400.00
เงินค่าสอน
พิเศษ 15,000.00 800,000.00 815,000.00
ค่าเบีย้ประชุม
กรรมการ
ค่าตอบแทน
พิเศษของ 3 

รวม
15,000.00 1,970,400.00 60,000.00 2,045,400.00

3.3 สรุปงบหน้ารายจา่ยปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

หน่วย : บาท

รายการ
ค่าใช้จา่ย /
รายจา่ยตาม
งบประมาณ

รวมเปน็เงินทัง้สิน้

ผลผลติ โครงการ

รวม

แผนการใช้จา่ยเงินปตีามแผนปฏิบตัริาชการ (ป ี2562) แหลง่เงิน  ผลผลติ / โครงการ

เงินรายได ้บกศ.



๓๘ 

 

 

ปวช. ปวส. ระยะสัน้
สิง่ประดษิฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ Fix
 it center

2. ปรับปรุง
หอ้งเรียน
ปฏิบตักิาร

คอมพิวเตอร์

3.โครงการลด
ปญัหาการออก
กลางคันของ

ผู้เรียน

4. หารายได้
ระหว่างเรียน

5.ขยายและ
ยกระดบัการ

จดัการ
อาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

6.สง่เสริมการ
ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม่

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

7. โครงการ
อาชีวตา้นภัย
ยาเสพตดิ

8.โครงการ
เงินทนุเฉลมิ
พระเกียรติ

ค่าเช่า
ทรัพยส์นิ (ขั้น
ค่าเช่ารถยนต์
(ขั้นต่ า)
ค่าเดนิทางไป
ราชการ 8,032.00 400,000.00 50,000.00 458,032.00
ค่าซ่อมรถยนต์
ราชการ 50,000.00 50,000.00

ค่าซ่อมครุภัณฑ์
11,000.00 11,000.00

ค่าซ่อม
สิง่ก่อสร้าง
ค่าจา้งเหมา
บริการ
ค่าเงินสมทบ
ประกันสงัคม 96,800.00 30,000.00 126,800.00

รวม
8,032.00 557,800.00 80,000.00 645,832.00

 - ค่าวัสดุ

วัสดสุ านักงาน
613.00 110,000.00 110,613.00

วัสสดุ
เชื้อเพลงิและ 100,000.00 100,000.00
วัสดไุฟฟ้าและ
วิทยุ

วัสดกุารศึกษา
150,100.00 150,100.00

วัสดงุานบา้น
งานครัว
วัสดหุนังสอื 
สารสารและ 15,000.00 15,000.00
วัสดุ
คอมพิวเตอร์

วัสดกุ่อสร้าง

วัสดุ
ยานพาหนะ

รวม
150,713.00 210,000.00 15,000.00 375,713.00

3.3 สรุปงบหน้ารายจา่ยปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

หน่วย : บาท

รายการ
ค่าใช้จา่ย /
รายจา่ยตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จา่ยเงินปตีามแผนปฏิบตัริาชการ (ป ี2562) แหลง่เงิน  ผลผลติ / โครงการ

รวมเปน็เงินทัง้สิน้

ผลผลติ โครงการ

รวม เงินรายได ้บกศ.



๓๙ 

 

 

ปวช. ปวส. ระยะสัน้
สิง่ประดษิฐ์/

หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ Fix it 
center

2. ปรับปรุง
หอ้งเรียน
ปฏิบตักิาร

คอมพิวเตอร์

3.โครงการลด
ปญัหาการออก
กลางคันของ

ผู้เรียน

4. หารายได้
ระหว่างเรียน

5.ขยายและ
ยกระดบัการ

จดัการ
อาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี

6.สง่เสริมการ
ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม่

ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

7. โครงการ
อาชีวตา้นภัย
ยาเสพตดิ

8.โครงการ
เงินทนุเฉลมิ
พระเกียรติ

 - ค่าสารณูป
โภค (ขั้นต่ า)

ค่าโทรศัพท์
9,869.00 9,869.00

ค่าน้ าประปา
58,663.46 58,663.46

ค่าไฟฟ้า
570,521.56 570,521.56

รวม
639,054.02 639,054.02

 - งบลงทนุ

3.1 ครุภัณฑ์

 - ค่า
หอ้งปฏิบตักิาร 1,890,000.00 1,890,000.00

3.2 สิง่ก่อสร้าง

 - อาคาร
อเนกประสงค์

รวม
1,890,000.00 1,890,000.00

3.3 สรุปงบหน้ารายจา่ยปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

หน่วย : บาท

รายการ
ค่าใช้จา่ย /
รายจา่ยตาม
งบประมาณ

แผนการใช้จา่ยเงินปตีามแผนปฏิบตัริาชการ (ป ี2562) แหลง่เงิน  ผลผลติ / โครงการ

รวมเปน็เงินทัง้สิน้

ผลผลติ โครงการ

รวม เงินรายได ้บกศ.



๔๐ 

 

 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จา่ย
ทีใ่ช้

21,094.00 21,125.00 21,155.00 รวมไตรมาส 1 21,186.00 21,217.00 21,245.00 รวมไตรมาส 2 21,276.00 21,306.00 21,337.00 รวมไตรมาส 3 21,367.00 21,398.00 21,429.00 รวมไตรมาส 4 รวมเปน็เงิน

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
1 งานตามภาระงานประจ า 7,234,404.00 

1.1 งบด าเนินงาน
1.2 งบลงทนุ 1,890,000.00 1,890,000.00 1,890,000.00 3,780,000.00 

  - ค่าครุภัณฑ์ 1,890,000.00 

  - ค่าส่ิงกอ่สร้าง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 7,234,404.00 

2.1 จดัหาวสัดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารทัว่ไป 105,000.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 105,000.00 

2.2 คา่จา้งลูกจา้งชัว่คราว งานการเงิน 1,912,050.00 159,337.50 159,337.50 159,337.50 478,012.50 159,337.50 159,337.50 159,337.50 478,012.50 159,337.50 159,337.50 159,337.50 478,012.50 159,337.50 159,337.50 159,337.50 478,012.50 1,912,050.00 

2.3 จ่ายเงินคา่ตอบแทนครูจา้งสอนรายชัว่โมง งานการเงิน 920,400.00 76,700.00 76,700.00 76,700.00 230,100.00 76,700.00 76,700.00 76,700.00 230,100.00 76,700.00 76,700.00 76,700.00 230,100.00 76,700.00 76,700.00 76,700.00 230,100.00 920,400.00 

2.4 คา่เบ้ียเล้ียงท่ีพกั คา่ยานพาหนะ และคา่ใช้จ่ายอ่ืน งานการเงิน 400,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 100,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 100,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 100,000.00 33,333.33 33,333.33 33,333.33 100,000.00 400,000.00 

2.5 จ่ายเงินคา่สอนพิเศษ งานการเงิน 800,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00 800,000.00 

2.6 จ่ายเงินคา่อาหารท าการนอกเวลา งานการเงิน 250,000.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,500.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,500.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,500.00 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,500.00 250,000.00 

2.7 จ่ายเงินสมทบประกนัสงัคม พนักงานราชการ งานการเงิน 81,000.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 81,000.00 

2.8 จ่ายเงินคา่ตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์

10,000.00 833.33 833.33 833.33 2,500.00 833.33 833.33 833.33 2,500.00 833.33 833.33 833.33 2,500.00 833.33 833.33 833.33 2,500.00 10,000.00 

2.9 จ่ายเงินสมทบประกนัสงัคม ลูกจา้งชัว่คราว งานการเงิน 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000.00 

ปฏิทนิการปฏิบตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน
ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562

วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม จงัหวัด สมุทรสงคราม
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ป ี2562



๔๑ 

 

 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จา่ย
ทีใ่ช้

21,094.00 21,125.00 21,155.00 รวมไตรมาส 1 21,186.00 21,217.00 21,245.00 รวมไตรมาส 2 21,276.00 21,306.00 21,337.00 รวมไตรมาส 3 21,367.00 21,398.00 21,429.00 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงนิ

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
2.10 จ่ายเงินคา่สาธารณูปโภค งานการเงิน 800,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00 66,666.67 66,666.67 66,666.67 200,000.00 800,000.00 

2.11 เงินกองทนุ งานการเงิน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

2.12 ต่อ พ.ร.บ.และประกนัภยั งานพสัดุ 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 

2.13 จดัซ้ือวสัดุเพ่ือการบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารทัว่ไป 65,000.00 5,416.67 5,416.67 5,416.67 16,250.00 5,416.67 5,416.67 5,416.67 16,250.00 5,416.67 5,416.67 5,416.67 16,250.00 5,416.67 5,416.67 5,416.67 16,250.00 65,000.00 

2.14 จดัหาวสัดุเช้ือเพลิงยานพาหนะของวิทยาลยัฯ งานพสัดุ 100,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00 8,333.33 8,333.33 8,333.33 25,000.00 100,000.00 

2.15 อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕62 งานบคุลกร 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 

2.16 จดัหาวสัดุซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลยัฯ งานพสัดุ 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000.00 

2.17 จดัหาวสัดุซ่อมแซมครุภณัฑข์องวิทยาลยัฯ งานพสัดุ 11,000.00 916.67 916.67 916.67 2,750.00 916.67 916.67 916.67 2,750.00 916.67 916.67 916.67 2,750.00 916.67 916.67 916.67 2,750.00 11,000.00 

2.18 ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกสญัจร งานประชาสมัพนัธ์ 5,000.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00 5,000.00 

2.19 สถานศึกษาปลอดภยั กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

2.20 จา้งเหมายามรักษาความปลอดภยั งานอาคารสถานท่ี 276,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 276,000.00 

2.21 จดัหาวสัดุบ ารุงรักษาซ่อมแซม พฒันาดูแลสภาพแวดลอ้ม

ภูมิทศัน์ของสถานศึกษา

งานอาคารสถานท่ี 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 40,000.00 

2.22 จดัจา้งลา้งท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ

งานอาคารสถานท่ี 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 

2.23 จดัหาวสัดุฝึกหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานหลกัสูตร 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 300,000.00 

2.24 จดัหาวสัดุฝึกสาขาวิชาการบญัชี งานบญัชี 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

2.25 จดัหาวสัดุฝึกแผนกวิชาสามญัสมัพนัธ์ แผนกสามญั 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

2.26 จดัหาวสัดุฝึกสาขาวิชาการขายและการตลาด แผนกการตลาด 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

2.27 จดัหาวสัดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ แผนกคอมฯ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

2.28 จดัหาวสัดุฝึกแผนกวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ แผนก

อิเลก็ทรอนิกส์

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562
วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม จงัหวัด สมุทรสงคราม

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ป ี2562

ปฏิทนิการปฏิบตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน



๔๒ 

 

 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จา่ย
ทีใ่ช้

21,094.00 21,125.00 21,155.00 รวมไตรมาส 1 21,186.00 21,217.00 21,245.00 รวมไตรมาส 2 21,276.00 21,306.00 21,337.00 รวมไตรมาส 3 21,367.00 21,398.00 21,429.00 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงนิ

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
2.29 จดัซ้ือวสัดุการแขง่ขนัทกัษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเลก็ทรอนิกส์ แผนก

อิเลก็ทรอนิกส์

19,950.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00 

2.30 เพ่ิมศกัยภาพดา้นภาษาต่างประเทศ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

2.31 จดัหาวสัดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกช่างยนต์ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

2.32 จดัหาวสัดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน แผนกช่างยนต์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

2.33 พฒันาเสริมศกัยภาพผูเ้รียนอาชีวศึกษาปีการศึกษา2562 งานวดัผล 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

2.34 พฒันาระบบการวดัผลและประเมินผลการจดัการเรียนการ

สอน

งานวดัผล 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000.00 

2.35 ขอจดัซ้ือหนังสือพิมพ ์วารสาร งานวิทยบริการ 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000.00 

2.36 จดัหาวสัดุส านักงานฝ่ายพฒันาฯ กิจกรรม 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000.00 

2.37 เดินทางไกลและอยูค่า่ยพกัแรมลูกเสือ กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

2.38 ขบัเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรม งานประชาสมัพนัธ์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

2.39 จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

2.40 ปฐมนิเทศ สานสมัพนัธ์พ่ีน้อง กิจกรรม 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

2.41 พิธีมอบประกาศนียบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา งานประชาสมัพนัธ์ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

2.42 อบรมคุณธรรม  จริยธรรม พุทธบตุร กิจกรรม 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 

2.43 ไหวค้รูประจ าปี 2562 กิจกรรม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

2.44 แขง่ขนักีฬาภายในสถานศึกษา กิจกรรม 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

2.45 ประกวดกิจกรรม To Be Number One กิจกรรม 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

2.46 แขง่ขนักีฬาอาชีวศึกษาระดบัภาค กิจกรรม 30,564.00 30,564.00 30,564.00 30,564.00 

ปฏิทนิการปฏิบตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน
ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562

วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม จงัหวัด สมุทรสงคราม
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ป ี2562



๔๓ 

 

 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จา่ย
ทีใ่ช้

21,094.00 21,125.00 21,155.00 รวมไตรมาส 1 21,186.00 21,217.00 21,245.00 รวมไตรมาส 2 21,276.00 21,306.00 21,337.00 รวมไตรมาส 3 21,367.00 21,398.00 21,429.00 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงนิ

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
2.47 แนะแนวสญัจรเพ่ือการศึกษา งานประชาสมัพนัธ์ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

2.48 กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ กิจกรรม 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

2.49 จดัซ้ือเวชภณัฑใ์นการรักษาพยาบาล กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 42,564.00 42,564.00 

2.50 ประเพณีลอยกระทง กิจกรรม 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

2.51 ด าเนินงานองคก์ารวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรม 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

2.52 การแขง่ขนัทกัษะวิชาชีพและทกัษะพ้ืนฐาน กิจกรรม 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

2.53 คา่ยอบรมวินัยนักเรียน เพ่ือปรับพฤติกรรม กิจกรรม 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 

2.54 รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การเลือกตั้ง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

2.55 จดัหาวสัดุส านักงานฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายแผนงาน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

2.56 อบรมเชิงปฏิบติัการการก าหนดมาตรฐานการศึกษา

สถานศึกษา

ฝ่ายแผนงาน 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 

2.57 ด าเนินงานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ ฝ่ายแผนงาน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

2.58 เช่าพ้ืนท่ีอินเตอร์เน็ตวิทยาลยัฯ งานศนูยข์อ้มลู 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 

2.59 จดัแสดงนิทรรสการผลงานระดบัสถานศึกษา กิจกรรม 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

2.60 ปฏิบติัการตรวจเขม้ขน้รถโดยสาร กิจกรรม 57,940.00 57,940.00 57,940.00 57,940.00 

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ 14,462,808.00 675,767.83 642,753.83 1,049,233.83 1,97 4,362.50 641,119.83 670,305.83 733,223.83 1,649,612.50 661,659.83 699,779.83 895,775.83 1,860,552.50 760,769.83 682,391.83 699,027.83 2,142,189.50 60,940.00 

ปฏิทนิการปฏิบตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน
ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562

วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม จงัหวัด สมุทรสงคราม
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ป ี2562



๔๔ 

 

 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จา่ย
ทีใ่ช้

21,094.00 21,125.00 21,155.00 รวมไตรมาส 1 21,186.00 21,217.00 21,245.00 รวมไตรมาส 2 21,276.00 21,306.00 21,337.00 รวมไตรมาส 3 21,367.00 21,398.00 21,429.00 รวมไตรมาส 4 รวมเป็นเงนิ

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
2.47 แนะแนวสญัจรเพ่ือการศึกษา งานประชาสมัพนัธ์ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

2.48 กิจกรรมวนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ กิจกรรม 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 

2.49 จดัซ้ือเวชภณัฑใ์นการรักษาพยาบาล กิจกรรม 10,000.00 10,000.00 42,564.00 42,564.00 

2.50 ประเพณีลอยกระทง กิจกรรม 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

2.51 ด าเนินงานองคก์ารวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กิจกรรม 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

2.52 การแขง่ขนัทกัษะวิชาชีพและทกัษะพ้ืนฐาน กิจกรรม 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

2.53 คา่ยอบรมวินัยนักเรียน เพ่ือปรับพฤติกรรม กิจกรรม 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 

2.54 รณรงคเ์ผยแพร่ประชาสมัพนัธ์การเลือกตั้ง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 

2.55 จดัหาวสัดุส านักงานฝ่ายแผนงานฯ ฝ่ายแผนงาน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

2.56 อบรมเชิงปฏิบติัการการก าหนดมาตรฐานการศึกษา

สถานศึกษา

ฝ่ายแผนงาน 35,200.00 35,200.00 35,200.00 35,200.00 

2.57 ด าเนินงานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ ฝ่ายแผนงาน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

2.58 เช่าพ้ืนท่ีอินเตอร์เน็ตวิทยาลยัฯ งานศนูยข์อ้มลู 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 

2.59 จดัแสดงนิทรรสการผลงานระดบัสถานศึกษา กิจกรรม 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

2.60 ปฏิบติัการตรวจเขม้ขน้รถโดยสาร กิจกรรม 57,940.00 57,940.00 57,940.00 57,940.00 

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ 14,462,808.00 675,767.83 642,753.83 1,049,233.83 1,97 4,362.50 641,119.83 670,305.83 733,223.83 1,649,612.50 661,659.83 699,779.83 895,775.83 1,860,552.50 760,769.83 682,391.83 699,027.83 2,142,189.50 60,940.00 

ปฏิทนิการปฏิบตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน
ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562

วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม จงัหวัด สมุทรสงคราม
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ป ี2562



๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ทีใ่ช้

จา่ย
ทีใ่ช้

21,094.00 21,125.00 21,155.00 รวมไตรมาส 1 21,186.00 21,217.00 21,245.00 รวมไตรมาส 2 21,276.00 21,306.00 21,337.00 รวมไตรมาส 3 21,367.00 21,398.00 21,429.00 รวมไตรมาส 4 รวมเปน็เงิน

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-61 ธ.ค.-61 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

3.1 โครงการ ..........................................
3.2 โครงการ ...........................................

รวมทัง้สิน้เปน็เงินงบประมาณ
3.3 โครงการ .........................................
3.4 โครงการ ..........................................
3.5 โครงการ ...........................................

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)
4.1 โครงการ ............................................
4.2 โครงการ ..............................................
4.3 โครงการ ..............................................

ปฏิทนิการปฏิบตัริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จา่ยเงิน
ปงีบประมาณประจ าป ีพ.ศ. 2562

วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม จงัหวัด สมุทรสงคราม
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ป ี2562



๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการที่  ๑ 
โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายช่ัวโมงบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างครูจ้างสอนราย
ชั่วโมง เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นก าลังส าคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า ในการจ้างครูจ้างสอนรายชั่วโมง ต้องมีค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับครูจ้างสอนรายชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ครูจ้างสอนรายชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนครบ 12 เดือน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครูจ้างสอนรายชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทน จ านวน 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีครูจ้างสอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน นักเรียน
ได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๘ คน 9๒๐,๐00       ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการที่ 2 
โครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา ให้ไปอบรม
ประชุมสัมมนา ตามความจ าเป็นและสมควร เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้กับผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปราชการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความ
ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา  
 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  46 คน ได้ไปประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการประชุม อบรม และ
สัมมนา มาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของ
ตลาด  
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 



7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย ๔๖ คน ๓๐๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐  

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 3 
โครงการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรทวิภาคี ตามวันเวลาราชการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ตาม
ความเหมาะสม  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อก าหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ครูได้รับค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษครบ 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๒๗ คน ๘๐๐,๐๐๐     100,000  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการที่ 4 
โครงการจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลาบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรทวิภาคี และหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือบริหารให้ผู้เรียน และประชาชนทั่วไปได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และได้รับความสะดวกในการเรียนการสอน การติดต่อประสานงาน จึงจัดให้มีผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการและวันหยุดราชการตามความจ าเป็น  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ในการติดต่อประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน นอกเวลาราชการทั้งในวันท าการและวันหยุดราชการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้รับ
ค่าตอบแทน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การบริหารงานสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียน
การสอนและปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          



๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  
 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๔๖ คน ๒๕๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการปกติ ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการที่ 5 
โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่ง
ขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและลูกจ้างขององค์กรที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหา
ก าไรทางเศรษฐกิจ จึงมีผลให้วิทยาลัยฯ มีหน้าที่ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและช าระเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 
เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับสิทธิคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายเนื่องจากการท างานให้แก่
นายจ้าง 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับการจ้างงาน และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับลูกจ้างชั่วคราว 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน  จ านวน ๒๕ อัตรา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ลูกจ้างชั่วคราวมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล
ได ้
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 



9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย  ๑๐,๐๐๐       

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

 
๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน   
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 256๓ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุวภา ยืนยงค์ งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายเฉพาะ 

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2 จุดเน้น 
  ข้อ 2  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
   10.1 การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งออกนัยมาตรา 79                      แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติให้ “หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นับแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งองค์กรจะประสบ
ความส าเร็จได้คือ  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย  
อันเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคลากรสามารถน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วอันจะน าไปสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จั ดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 256๓  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าการควบคุมภายในให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุก
ระดับ 

5.2  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในไปประยุกต์ใช้ตาม
สภาวการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

5.3  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่ง
กันและกัน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามเข้าอบรม  จ านวน 46 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าระบบการควบคุมภายใน  และสามารถ
ประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 



7. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุม  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕๖๓ 

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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก

รายการ 
๒. ค่าใช้สอย 47 คน 4,600       
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  4,600       
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบการควบคุมภายใน 
 9.2 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามน าความรู้ ในการจัดท าระบบการควบคุมภายใน               
ไปประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ........................(นางสาวสุวภา  ยืนยงค์)     หัวหน้างานบัญชี 
 

1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)              รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

1๕. ผู้อนุมัติโครงการ ..................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ์)         ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 



โครงการที่ ๗ 
โครงการ  จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยวิทยาลัยฯ มีอาคาร สถานที ่ทรัพย์สินทางราชการที่ต้องดูแลรักษาให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม  
          เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการการจึงมีความจ าเป็นที่ต้องจ้าง
เหมา     
          บริการยามรักษาความปลอดภัย ดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 เจ้าหน้าทีร่ักษาความปลอดภัย จ านวน ๒ คน ผลัดละ ๑๒ ชั่วโมง 
 (ผลัดกลางวัน เวลา ๐๖.๐๐ -  ๑๘.๐๐ น. ผลัดกลางคืน เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. จ านวน 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             



 

9. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทน  264,๐๐๐       
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  264,๐๐๐       
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสมชาย  ด าสง่า)        หวัหน้างานอาคารสถานที่ 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)       รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑5. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 8 
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์  หัวหน้างานพัสดุ   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ         
และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้มีความ
พร้อม  ในการใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.2 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 



9. ค่าใช้จ่าย 

         หมวด     
        
รายจ่าย            
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
งปม.
ปวช. 

งปม.ระยะสั้น งปม.ปวส. อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑.ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   80,000       

รวมทั้งสิ้น   80,000       

 
๑0.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ  
๑1.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑2.  การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
๑3.  ผู้เสนอโครงการ  ..............(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)หัวหน้างานพัสดุ 
๑4.  ผู้เห็นชอบโครงการ  ..............(นายสุรชาติ  ชื่นพิชยั)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑5.  ผู้อนุมัติโครงการ  ..............(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 9 
โครงการจัดหาวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์ หัวหน้างานพัสดุ     ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโดยใช้ในการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มี
การช ารุดทุดโทรม เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รวมทั้งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือให้การท างานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ครุภัณฑ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 



 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

        หมวด      
        รายจ่าย            
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ปวช. งปม.ระยะสั้น งปม.ปวส. อกศ. 

62 
อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวเฉลี่ย 
๒. ค่าใช้สอย   4,000.00      ทุกรายการ 
๓. ค่าวัสด ุ   7,000.00       

รวมทั้งสิ้น   11,000.00       

 
๑0.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยึดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ  
๑1.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑2.  การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ครุภัณฑ์  
๑3.  ผู้เสนอโครงการ  ..............(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)หัวหน้างานพัสดุ 
๑4.  ผู้เห็นชอบโครงการ  ..............(นายสุรชาติ  ชื่นพิชยั)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑5.  ผู้อนุมัติโครงการ  ..............(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 10 
 

โครงการจัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์ หัวหน้างานพัสดุ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ           
และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่ จึงจ าเป็นต้องมี
การซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่าง         
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.3  เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานตามภารกิจ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมยานพาหนะที่ช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             



9. ค่าใช้จ่าย 

        หมวด 
        รายจ่าย            
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ปวช. งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.ปวส. อกศ. 

62 
อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวเฉลี่ย 
๒. ค่าใช้สอย   30,000.00      ทุกรายการ 
๓. ค่าวัสด ุ   20,000.00       

รวมทั้งสิ้น   50,000.00       

 
๑0.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีใช้อย่างเพียงพอ  
๑1.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑2.  การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
๑3.  ผู้เสนอโครงการ  ..............(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)หัวหน้างานพัสดุ 
๑4.  ผู้เห็นชอบโครงการ  ..............(นายสุรชาติ  ชื่นพิชยั)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑5.  ผู้อนุมัติโครงการ  ..............(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการที่ 11 
โครงการ ต่อ พรบ.รถยนต์และประกันรถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์  หัวหน้างานพัสดุ ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจ า 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายที่ ๔ :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีรถยนต์อยู่หลายคันซึ่งรถยนต์แต่ละคันต้องมีการจัดท าการต่อ 
พรบ.         และประกันรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ในความดูแลด้วยเหตุนี้ทางงานพัสดุจึงจัดท าโครงการต่อ พรบ. และ
ประกันรถยนต์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานกับทางราชการได้อย่างปลอดภัยต่อไปในอนาคต  และสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อท า ต่อ พรบ. และประกันรถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน 4 คัน 
 5.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ต่อ พรบ. และประกันรถยนต์ของวิทยาลัยฯจ านวน 4 คัน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ได้ท าการต่อ พรบ. และประกันรถยนต์ของวิทยาลัยฯ ครบทุกคัน 
7. พื้นที่ด าเนนิการ       วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             

๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 



9. ค่าใช้จ่าย 

       หมวด                 
       รายจ่าย            
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ปวช. 
งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวส. 

อกศ.63 บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         
๒. ค่าใช้สอย 4 คัน  16,000      
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น   16,000      

 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ      งานพัสดุได้ท าการต่อ พรบ.รถยนต์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ครบทุก
คัน 
๑1.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑2.  การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ครุภัณฑ์  
๑3.  ผู้เสนอโครงการ  ..............(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)หัวหน้างานพัสดุ 
๑4.  ผู้เห็นชอบโครงการ  ..............(นายสุรชาติ  ชื่นพิชยั)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑5.  ผู้อนุมัติโครงการ  ..............(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



โครงการที่ 12 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิรุณ  ก้อนทอง  หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ยุทธศาสตร์ 
  ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการบริการถ่ายเอกสารให้เพียงพอกับ
งาน ในแต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ.ให้การบริหารด้านเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5.2 เพ่ือเพ่ือท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน  
 5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เอกสารที่ต้องด าเนินการถ่ายเอกสาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานด้านเอกสารในฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานห้อง เอกสารการ
พิมพ์ ห้องส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2562 2563 2563 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

3.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.  สรุปและประเมินผล             
 

 

 



9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น  30,000       

 
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       

จากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพของงานในงานบริหารทรัพยากร  
11. ปัญหาและอุปสรรค       

ความต้องการถ่ายเอกสารมีจ านวนมาก ท าให้กระดาษไม่เพียงพอ  
12. การติดตามประเมินผล  

จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบร้อย ท าให้การบริการด้านเอกสาร 
นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
13. ผู้เสนอโครงการ................................(.นายพิรุณ   ก้อนทอง)   หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..............................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 13 

โครงการ  จัดจ้างล้างท าความสะอาดบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๘ ระดบัคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                              ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยงานอาคารสถานที่ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดจ้างล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานให้เกิดประสิทธิสูงสุด ตามนโยบายและ 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ต่อไป 

๕. วัตถุประสงค์   

 5.1 เพ่ือล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ล้างท าความสะอาด บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๓๖ ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ 
  6.๒.๒ เพ่ือลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า 
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             



 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทน  ๒๑,๖๐๐       
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  ๒๑,๖๐๐       
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล  หลังจากการปฏิบัติงาน  

๑3. ผู้เสนอโครงการ .......................(นายสมชาย  ด าสง่า)        หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .......................(นายสุรชาติ  ชื่นพชิัย)        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ .......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 14 

โครงการ...จัดหาวัสดุบ ารุงรักษาซ่อมแซม พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา... 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยงานอาคารสถานที่มีความจ าเป็นต้องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการบ ารุงรักษาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานประสพความส าเร็จ ตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงขอจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี เอื้อประโยชน์การใช้สอย 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุอุปกรณ์ใช้ซ่อมแซมบ ารุงรักษา อาคารอ านวยการ อาคาร ๒ , ๓  , ๔ , ๕ 
ตลอดจนภูมิทัศน์ของสถานศึกษาโดยรวมทั้งหมด 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทน         
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ  ๕๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น  ๕๐,๐๐๐       
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้อาคารสถานที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดถึง

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล  หลังจากการปฏิบัติงาน  

๑3. ผู้เสนอโครงการ .......................(นายสมชาย  ด าสง่า)       หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ  .......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)      รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ .......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 15 

โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมี 
   คุณภาพและได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหารครู และบุคลการทางการศึกษาและระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  มาพัฒนาการจัดการเรียน การสอน  การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  สร้างความมีวินัย ความเสียสละ ความ
สามัคคีในหมู่คณะ  และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายได้อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากแหล่งต่าง ๆ และได้ฝึกประสบการณ์ให้มี
ความรู้เพ่ิมเติมในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ  ด้าน   เช่นการพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรม และการบริหารทรัพยากร  ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  
 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร  3   คน  ครู  27   คน  และบุคลากรทางการศึกษา  16  คนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานพร้อมกัน 
6.2 เชงิคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานและฝึก
ประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร 
 6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7. พื้นทีด่ าเนินการ จังหวัดทางภาคกลาง 



 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย ๔๖ คน ๒๐๐,๐๐๐       

๓. ค่าวัสด ุ ๔๖ คน ๒๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐,๐๐๐       

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 ๑๐.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมตามโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติม 
 ๑๐.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารง
ความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ................................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์)   หัวหน้างานบุคลากร 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ   .............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  

 

 

 

 

 



โครงการที่ 16 

โครงการ...คัดแยกขยะ เศษอาหารท าปุ๋ยอินทรีย์ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจาก ขยะ ซึ่งเป็นปัญหาพ้ืนฐานของชุมชนและ
สถานศึกษา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและสถานศึกษา อาทิเช่น เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
เพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคเช่นแมลงวันแมลงสาบยุงฯลฯเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคมีกลิ่นเหม็นก่อให้เกิดความ
ร าคาญท าลายสุนทรียภาพด้านสิ่งแวดล้อมเกิดสภาพไม่น่าดูสกปรกน่ารังเกียจขยะท าให้น้ าเสียที่มีความสกปรกสูง
มากเกิดกลิ่นรบกวนเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขให้ความหมายว่าขยะมูลฝอยคือเศษกระดาษเศษผ้าเศษอาหารเศษสินค้า
ถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหารมูลสัตว์เถ้าหรือซากสัตว์รวมถึงสิ่งอ่ืนสิ่งใดที่เก็บกวาดจากถนนตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่
อ่ืน ๆ องค์การอนามัยโลก(World Health Organization: WHO) ได้ให้ความหมายแก่ขยะมูลฝอยไว้ว่าคือสิ่งของ
จากบ้านเรือนที่ประชาชนไม่ต้องการแล้วมีผู้น าไปใช้ประโยชน์จนสุดท้ายไม่มีผู้น าไปใช้ประโยชน์ได้แล้วและถูกทิ้ง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปก าจัดจัดเก็บและขนส่งนั่นหมายความว่าสิ่ งของที่เราทิ้งจากที่บ้านถ้ายังมีคน
น าไปใช้ประโยชน์ต่อได้สิ่งนั้นก็จะยังไม่ใช่ขยะจากความหมายดังกล่าวได้รับการตอกย้ าด้วยแนวคิดที่เห็นคุณค่าจาก
ขยะดังเช่น“พอเพียง = enough” “ขยะคือทรัพยากร” การใช้ทรัพยากรอย่างพอดีเห็นคุณค่าบวกกับการใช้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านกับวัสดุเหลือใช้ที่มีรอบบ้านเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาขยะ 

นอกจากนี้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ (พ.ศ.2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก และ
รณรงค์การคัดแยกขยะประเภทขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้แก่นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดจัด
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษาด้วย 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าวจึงจัดท าโครงการ “คัดแยกขยะ 
เศษอาหารท าปุ๋ยอินทรีย์ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้นทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูก
จิตส านึกการลดคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา การรวบรวมขยะเพ่ือก าจัดอย่าง
ถูกต้องสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา 



          ๕.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน พร้อมปลูกฝังให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการลดการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
          ๕.๓ เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
          5.๔ เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีความตระหนักในเรื่องขยะสามารถแยกขยะมูลฝอยได้ 
                     ๖.๑.2 ปริมาณขยะลดลง                      
                     ๖.๑.๓ มีปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักจากเศษอาหาร เศษมูลฝอยต่าง ๆ ใช้ในการบ ารุงดินเพื่อปลูกไม้ดอก   
                              หรือไม้ประดับ ไม่น้อยกว่า 1๐๐ กิโลกรัม 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.๒.1 นักเรียน  นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของ
การลดการคัดแยกขยะ คัดแยกเศษอาหาร  การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจาก โครงการคัดแยกขยะเศษอาหารท าปุ๋ยอินทรีย์ในสถานศึกษา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สถานศึกษาจัดท าขึ้น 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทน         
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ   3,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น   3,๐๐๐      



 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          ๑๐.๑  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ มีจิตส านึกและมีความตระหนักในการจัดการ 

ขยะมูลฝอยและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ยั่งยืน 

          ๑๐.๒  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของการของการลดการคัดแยกขยะ 

การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งให้ความร่วมมือในกิจกรรมจากโครงการ 

โรงเรียนปลอดขยะที่โรงเรียนจัดท าข้ึน 

          ๑๐.๓  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สวยงาม และมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล  หลังจากการปฏิบัติงาน  

๑3. ผู้เสนอโครงการ .......................(นายสมชาย  ด าสง่า)       หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .......................(นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย)      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑5. ผู้อนุมัติโครงการ .......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 17 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการมีงานท าส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาววิภาวี แดงระยับ  

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี   กลยุทธ์ 
3.3  สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีกอย่างน้อย    1 ภาษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน 
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนวิชาการภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
เพ่ือจะน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของประเทศในการเข้าสู่สังคม
อาเซียน  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเรียนรู้ภาษานั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ 
นักเรียนนักศึกษาจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะทางภาษา ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องศึกษาถึงประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม ของ
ชาวตะวันตก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาท่ีเป็นเลิศ อีกด้วย ดังนั้นแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ือส่งเสริมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในช่วงหลังเลิกเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษา
และเตรียมความพร้อมสู่การท างานและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือเป็นการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนักศึกษาหลังเลิกเรียน 
 5.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาให้กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการสื่อสาร  ด้านการฟัง  การอ่าน  
การเขียน  และการสนทนาภาษาอังกฤษ      

 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   50  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษและมีการพัฒนาทางด้านการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2562 2563 2563 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

   1,000 

 

   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
63 

รวมทั้งสิ้น    1,000      
 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

10.1 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
10.2 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 
10.3 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจและสนใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ..........................(นางสาววภิาวี แดงระยับ)    ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายสุรชาติ ชื่นพิชัย)         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                           
15. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 



โครงการที่ 18 

โครงการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง) บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอกับงานในแต่
ละฝ่าย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 อัตรา ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานธุรการของวิทยาลัยให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 คน ได้รับค่าจ้างครบ 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

๑๖ คน     ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘๖๙,๐๐๐  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ ๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

 
๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับลูกจ้างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการที่ 19 
โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราวบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ซึ่ง
วิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือน าส่งให้ส านักงาน
ประกันสังคมเป็นประจ าทุกเดือน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับการจ้างงาน และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับลูกจ้างชั่วคราว 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 อัตรา 
12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ลูกจ้างชั่วคราวมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล
ได ้
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖3 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย ๑๖ คน     ๙๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

 
๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    โครงการที่ 20 
โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานราชการบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการ จ านวน 9 อัตรา  โดยวิทยาลัยฯ จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นเวลา 12 เดือน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 9 อัตรา เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เงินค่าตอบแทนและเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานราชการ จ านวน 9 อัตรา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  พนักงานราชการมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๙ คน ๒,๖๓๔,๐๐๐       ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนและเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานราชการครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    โครงการที่ 21 
โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการที่ท าหน้าที่สอน ซึ่งวิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือน าส่งให้ส านักงานประกันสังคมเป็นประจ าทุกเดือน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับการจ้างงาน และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานราชการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ จ านวน 9 อัตรา 
12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พนักงานราชการ มีขวัญและก าลั งใจในการปฏิบัติ งาน และสามารถใช้สิทธิค่า
รักษาพยาบาลได้ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

 

 



9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย ๙ คน ๘๑,๐๐๐       

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 22 
โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชีบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์     
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ มุ่ งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้ เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการ ของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการใช้วัสดุส านักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้พ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
7. พื้นที่ด าเนนิการ สาขาวิชการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 



  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ ๕๐ คน  ๓๐,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น         

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค  
 -  
๑2. การติดตามประเมินผล  

12.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 โครงการที่ 23 
โครงการจ่ายเงินค่าสาธารณปูโภคบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ 
ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ และค่าอินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือน ที่จะต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บริหารงาน
และการเรียนการสอนด าเนินไปได้ตามปกติ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้วิทยาลัยมีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ๑๒ เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การบริหารงาน การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

 

 



9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         
๔. ค่า
สาธารณูปโภค 

12 
เดือน 

๗๐0,000     100,000  

รวมทั้งสิ้น         

 
๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 



โครงการที่ 26 
โครงการ  จัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางกนกขวัญ  ลืมนัด หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข้อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และ
การพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และด าเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นมีความประสงค์จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงานจัดการเรียน
การสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุฝึกหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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            

 

 
 
 
 
 



๙.  ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  200,000        

รวมทั้งสิ้น  200,000        

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จ านวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการสอนได้ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค   -  
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ ................(นางกนกขวัญ ลืมนัด)      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ .............. .(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้อนุมัติโครงการ ...............(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 27 
โครงการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาววิภาวี แดงระยับ  
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาศักยภาพของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้
ครูผู้สอนเรียนรู้เรื่องการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา (Native Speakers) สามารถ
เป็นต้นแบบแก่นักเรียนนักศึกษาได้ถูกต้องและต่อยอดในการสนทนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาความสามารถ
ทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน (AEC)  
 3.2 สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณการ 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
     เป้าประสงค ์พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  

อย่างคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ต้องการให้มีการพัฒนาความพร้อมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา และ
เสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสาร การประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสนใจในภาษาต่างประเทศ 
 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างประเทศในสถานศึกษา ให้แก่คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 5.2  เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้เรื่องการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้
ใกล้เคียงเจ้าของภาษา (Native Speaker) สามารถเป็นต้นแบบแก่นักเรียนนักศึกษาได้ถูกต้อง 

5.3  เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการสื่อสาร 
ด้านการฟัง  การอ่าน  การเขียน  และการสนทนาภาษาอังกฤษ      
 



6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน  42  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้เรื่องการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียง
เจ้าของภาษา (Native Speaker) สามารถเป็นต้นแบบแก่นักเรียนนักศึกษาได้ถูกต้อง และสามารถพัฒนาการ
สื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษและมีการพัฒนาทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 
 
9. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

10. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 1 คน 3,600       ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

2. ค่าใช้สอย 42 คน 4,560       

3. ค่าวัสด ุ 42 คน 1,840       

รวมทั้งสิ้น 42 คน 10,000       

 
 
 
 



รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
10. ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวน 3,600 บาท 

- วิทยากร (หลัก) จ านวน 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  3,600 บาท 
     ค่าใช้สอย จ านวน 4,560 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท 42 คน  2,100 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 42 คน 2,100 บาท 
- ค่าป้ายไวนิล 1 แผ่น ขนาด 1.2*2.5 เมตร      360 บาท 

     ค่าวัสดุ จ านวน 1,840  บาท  
 
11. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

11.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
ยิ่งขึ้นและออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา (Native Speaker) 
11.2 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และ
การสนทนาภาษาอังกฤษ 
11.3 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจและสนใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 

 
12. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
13. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

14. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาววิภาวี แดงระยับ)      ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ ชื่นพิชัย)           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ                                                                                   
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 
                          สมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 51 
โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล 

และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นางสมส่ง    พูลผล    งานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 

เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน 
     ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้มี     คุณภาพและมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
        กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ราชกิจจานุเบกษา  (วันที่ 8 กันยายน 2559)  หมวด 2 
ส่วนที่ 5 การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิ์ในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ข้อ 37 การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัต ิ
(1) เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ และ หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ข้อ 42 ให้สถานศึกษา
และสถานประกอบการพิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน 
หรือการปฏิบัติงานในทุกรายวิชา และตามแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ให้มีการจัดท าเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินที่หลากหลาย มีการ
รายงานการประเมินผล ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้าง 
พัฒนาคุณภาพระบบการวัดและประเมินผล สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล  จึงได้จัดท า
โครงการ พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ตลอดจนระบบการจัดเก็บเอกสารการวัดผลและประเมินผล
เพ่ือเป็นข้อมูล และหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงจากครูผู้สอน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง  และ
อ านวยความสะดวกต่อฝ่ายต่าง ๆ หน่วยงานอื่นที่ต้องการข้อมูลผลการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษา  
 
 
 
  

 



5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่

การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพื่อพัฒนาการจัดท าเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.3  เพื่อพัฒนาระบบการรายงานการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความ
ทันสมัยในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  บุคลากร ที่เป็นครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   จ านวน  30  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  บุคลากร ที่เป็นครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้และเข้าใจ 
สามารถพัฒนาการจัดท าเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานการประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
อย่างมีคุณภาพ 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2562 2563 2563 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2.วางแผนการด าเนินงาน             
3.ด าเนินงานตามโครงการ             
4.สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน  3,000        
2. ค่าใช้สอย  3000       
3. ค่าวัสด ุ  4000       

รวมทั้งสิ้น  10,000       



**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

10.1  บุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การ
พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี  

10.2  ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดท าเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

10.3  ครูผู้สอนมีการรายงานการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความทันสมัย
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ  
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12.  การติดตามประเมินผล  

12.1  แบบสอบถาม 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามโครงการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ........................(นางสมส่ง   พูลผล)     หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการท่ี 52 
โครงการจัดหาวัสดสุ านักงานฝ่ายวิชาการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการ
บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์  1.6  
การบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย  ในฝ่ายวิชาการจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์  ที่จ าเป็นมาใช้ในสายงานต่าง ๆ  
เพ่ือให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  เรียบร้อย  ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จึงต้องมีการด าเนินการ
จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาสายงานต่าง ๆ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุส านักงานมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาสายงานต่าง ๆ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
 ๕.๓ เพ่ืองานที่ออกมามีประสิทธิภาพ   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 วัสดุส านักงานท่ีใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนนิการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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             



9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  55,000        

รวมทั้งสิ้น  55,000        

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1  จัดหาวสัดุนักงานเพื่อมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่าง ๆ  
 10.2  การท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินการ  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 28 
โครงการจัดซื้อวัสดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางสาวจิตรวรรณ   แซ่หลี   หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในด้าน
วิชาชีพ เพราะฉะนั้นในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการจัดการแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง เพื่อเป็นการวัดความรู้ ทักษะ 
ความสามารถสู่ตลาดภายนอก เพ่ือพัฒนาช่างฝีมือต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 เพ่ือให้การฝึกทักษะและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีวสัดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 มีการฝึกทักษะและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 

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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  19,950        

รวมทั้งสิ้น  19,950        

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการเรียนการสอน  
๑3. ผู้เสนอโครงการ .................... (นางสาวจิตรวรรณ   แซ่หลี)  หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ................   (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 29 

โครงการ  ฝึกอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางกนกขวัญ  ลืมนัด  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการ
บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์  1.6  
การบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้ก ำหนดให้สถำนศึกษำในสังกัด  จัดท ำแผนกำรเรียน
กำรสอนแบบฐำนสมรรถนะและบูรณำกำรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนอำชีพต่ำง ๆ  อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด  อันน ำไปสู่กำรประกันคุณภำพอำชีวศึกษำ  
  ดังนั้น  ฝ่ำยวิชำกำรจึงต้องมีกำรจัดท ำโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ฐำนสมรรถนะและบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ครูของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำมทุก
ท่ำนได้เข้ำรับกำรอบรมและสำมำรถเขียนแผนกำรเรียนกำรสอนที่จะน ำไปใช้สอนได้อย่ำงถูกต้อง 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ครูของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำมสำมำรถเขียนแผนกำรเรียนกำรสอนแบบฐำน
สมรรถนะ   และบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงถูกต้อง 

5.2 เพ่ือให้ครูของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม  สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพท ำ
ให้นักเรียน  นักศึกษำปฏิบัติงำนในอำชีพที่ตนเรียนได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนก ำหนด 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำมเข้ำอบรมจ ำนวน  ๒๘  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 ครูที่เข้ำรับกำรอบรมทุกคนสำมำรถเขียนแผนกำรเรียนกำรสอนแบบฐำนสมรรถนะ
แลบูรณำกำรปรัชญำ   ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงถูกต้อง 
7. พื้นที่ด าเนนิการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             

๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ.  
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น  ๕0,000        

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1  ครู  - อำจำรย์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอนแบบฐำน

สมรรถนะแลบูรณำกำรปรัชญำ   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2  ครู – อำจำรย์  จัดท ำแผนกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน  

๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินการ  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางกนกขวัญ  ลืมนัด)   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสุรชาติ ชื่นพิชัย)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ...............(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 



โครงการที่ 30  
โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสิทธิพร  บุญหวาน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
    โครงการตามภาระงานประจ า  
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1.1  นโยบายเฉพาะ ด้านการอาชีวศึกษา 

ข้อ 5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา ด้าน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านโตเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

ข้อ 6. จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปิดสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น 

ข้อ 7. จัดการศึกษาอาขีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน 
เป็นต้น 
การเปลี่ยนค่านิยมของอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากขึ้น 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 แผนกวิชาช่างยนต์  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับ
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.) ซึ่งมีรายวิชาต่างๆทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน
โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความช านาญจนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝึก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่ง  
ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์จึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 5.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1.1 นักเรียน  แผนกวิชาชา่งยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  108  คน  มีวัสดุฝึก 
 6.1.2 นักเรียน  แผนกวิชาชา่งยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  16  คน  มีวัสดุฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
  6.1.2 ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น  
 7. พื้นที่ด าเนินการ   แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
8. วิธีด าเนินการ 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2562 2563 2563 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล            

 

 
9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ   60,000 20,000      

รวมทั้งสิ้น   60,000 20,000      

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล  

12.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสิทธิพร  บุญหวาน) หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ              
                                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสุรชาติ ชื่นพิชัย)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
16. ผู้อนุมัติโครงการ.....................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 31 
โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบนางสาวจิตรวรรณ   แซ่หลี  หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้สื่อการเรียนการสอน ประเภท  เครื่องมือ และวัสดุ เพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้   ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  ทางแผนก
อิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดท าโครงการนี้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ๕.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจ านวน  3๐  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 

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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             

๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   2๐,๐๐๐       

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการเรียนการสอน  
๑3. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวจิตรวรรณ   แซ่หลี)   หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ ...............(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



โครงการที่ 32 
โครงการ  จัดหาวัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ แผนกวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                       
            ตวับ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดบัคุณภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     เนื่องด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ 
เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการด าเนินการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนนักศึกษา ต่อไป  
 

 ๕. วัตถุประสงค์   

 5.1 เพ่ือให้มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสดุในการฝึกนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1๐๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน  
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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             



9. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค่าตอบแทน         
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ   ๓๐,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น   ๓๐,๐๐๐      
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดต่อกระบวนกำรเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษำ  

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล หลังจำกกำรปฏิบัติงำน  

๑3. ผู้เสนอโครงการ ...............(นายสมชาย  ด าสงา่)       หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ.................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๑5. ผู้อนุมัติโครงการ.....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 33 
โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชีบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์     
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่  1 : มุ่ งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการใช้วัสดุส านักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้การ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
7. พื้นที่ด าเนนิการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕6๓ ๒๕6๓ ๒๕6๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          

๓.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.ปวช. งปม.

ปวส. 
อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่ายทุก
รายการ ๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ ๕๐ คน  2๐,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น         

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

10.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค  
 -  
๑2. การติดตามประเมินผล  

12.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้าแผนกบัญชี 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 

 

 



 

 

โครงการที่ 34  
โครงการ  จัดซื้อวัสดุฝึกสาขาวิชาการตลาด 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายที่  3  ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิด สร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
          สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ห่วงที่  2  การมีเหตุผล 
          เงื่อนไขที่  1 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการตลาด มีความต้องการใช้วัสดุใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงานใช้ในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการตลาด ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดจ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการตลาด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                    
7. พื้นที่ด าเนนิการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   20,000       

รวมทั้งสิ้น   20,000       

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้ฝึกทักษะในวิชาที่เรียนมาและน ามาประยุกต์ใช้ในการท าสิ่งประดิษฐ์  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค                                    -  
๑2. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
๑3. ผู้เสนอโครงการ ................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท) หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ...........(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ...........(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 



โครงการที่ 35  
โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นายอุเทน พร้อมมูล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษา 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้  ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และสังคมศึกษา ซึ่งต้องจัดเตรียมวัสดุฝึกเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่าง
เพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วนกระบวนการ มีความหลากหลาย ตลอดจน
ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะอย่างเหมาะสมจึงได้จัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกใช้ส าหรับการเรียนการสอน ตามใบงานและแผนการสอนในรายวิชา
ต่างๆอย่างเต็มศักยภาพ 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จ านวน ๑๐๐ คน/หมวดวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้
ครบถ้วนกระบวนการ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
 
7. พื้นที่ด าเนนิการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2562 2563 2563 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

 
 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ   ๒๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   ๒๐,๐๐๐       

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา มีวัสดุส าหรับใช้ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอ

และเหมาะสม  
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายอุเทน   พร้อมมูล)หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทรพัยากร 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ.......................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 



โครงการที่ 36 
 โครงการจัดหาวัสดุฝึกกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      ๓.๑ นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓.๑.๑  ๗ นโยบายเฉพาะ  นโยบายที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ซึ่งเป็น
วิชาชีพพ้ืนฐานเรียนร่วมช่างอุตสาหกรรม ได้แก่นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียนแผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายวิชาต่าง ๆ ในภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกทักษะให้กับนักเรียน โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนจนมีความช านาญจนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดหาวัสดุฝึก 
เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่ง  ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึง
จัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
๕. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

๕.๒ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๕.๓ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน ๔๐ คน มีวัสดุฝึก 
       ๖.๑.๒  นักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน ๒๐ คน 
 มีวัสดุฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.๒.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
       ๖.๒.๒ ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. พื้นที่ด าเนนิการ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖2 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัต ิ

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

๙. ค่าใช้จ่าย 
 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
6๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าวัสด ุ   ๒๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น   20,000       
 

๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
                
๑1. ปัญหาและอุปสรรค            -  
 

๑2. การติดตามประเมินผลหลังจากการปฏิบัติงาน 
      ๑๒.๑  ควำมเห็นนักเรียนของนักเรียน นักศึกษำและครูผู้สอนแผนกวิชำเทคนิคพ้ืนฐำนในหัวข้อควำม
พอเพียงของวัสดุฝึก 
 

 ๑3. ผู้เสนอโครงการ     ……….(นายพิรุณ        ก้อนทอง)    ผู้เสนอโครงการ 
 

        ผู้เห็นชอบโครงการ...........(นายสิทธิพร    บุญหวาน)    หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  

   

14. ผู้เห็นชอบโครงการ………...(นายธนวัฒน์   สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑5. ผู้เห็นชอบโครงการ………...(นายสุรชาติ ชื่นพิชัย)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

๑๖. ผู้อนุมัติโครงการ………….(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



โครงการที่ 37 
โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 2563  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นางสมส่ง    พูลผล    งานวัดผลและประเมินผล 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ 
     มาตรฐาน  

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานวิชาชีพ  

  กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ 1.2 การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) 
  กลยุทธ์ 1.3 การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ 
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษาท่ีมุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานระดับสากลพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ทวิภาคี และจากการที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ร่วมกับ สถานประกอบการ โดยการ
นิเทศการสอนของครูผู้รับผิดชอบรายวิชา มีบางวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา  และเพ่ือให้ผลการ
ประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของ
นักเรียน นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้าง 
ผู้เรียนทุกกลุ่มให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน    จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดห้องเรียนสอนเสริมในแต่ละรายวิชาที่ยัง
ไม่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ส าหรับผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2562  
ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 ปวช.3 และประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง 
พุทธศักราช 2557 ปวส.2 (ทวิภาคี)  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานอาชีพของตนในอนาคตต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่
การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

 



5.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยสอนเสริมในรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมตาม
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5.3  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
5.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ละทักษะอย่างเต็มศักยภาพสามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตน     

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  จ านวนนักเรียน  ระดับ ปวช.3 ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน  54  คน 
  6.1.2  จ านวนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 (ทวิภาคี) ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน  5 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตน ส่งผลสัมฤทธิ์ในการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ มีเกณฑ์ท่ี
ดีขึ้น 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2562 2563 2563 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2. วางแผนการด าเนินงาน             
3. ด าเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
63 

อกศ.  
 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย         
3. ค่าวัสด ุ   5,000      

รวมทั้งสิ้น   5,000      

 
 



10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
10.1 ครูน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การพัฒนา

ที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี  
10.2 ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
10.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 10.4 ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเตรียมสอบ V – Net  และการสอบประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา  2562  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12. การติดตามประเมินผล  

12.1  แบบสอบถาม 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามโครงการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ.........................(นางสมส่ง   พูลผล)    หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 38 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1.  ชื่อโครงการ              โครงการนิเทศการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.  ผู้รับผิดชอบ     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
3.  ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลาคม  25๖๒ – มีนาคม  25๖๓ 
4.  หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี สาขาเทคนิคยานยนต์  ระดับ ปวส.  สาขาวิชาการตลาด  ระดับ ปวส. และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ระดับ ปวส.ออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาอย่างเต็มที่ใน
การปฏิบัติงาน และช่วยเหลือสถานประกอบการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนควบคุม ดูแลความ
ประพฤติของนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ วิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งอาจารย์นิเทศข้ึนมาพร้อมส่งอาจารย์ออกไป
นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา และในการไปนิเทศอาจารย์นิเทศจะใช้เวลาที่ว่างจาก
การสอนออกไปนิเทศ โดยใช้พาหนะส่วนตัวออกนิเทศ 
5.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.  เพ่ือเป็นการติดตามผล ประเมินผล การฝึกอาชีพ 
 3.  เพ่ือประสานงานกับครูฝึก ให้ค าปรึกษาแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและช่วยเหลือ 

สถานประกอบการต่าง ๆ ได้เมื่อเกิดปัญหา 
 4.  เพ่ือควบคุม ดูแล ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพ 
6.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
  อาจารย์นิเทศออกนิเทศสถานประกอบการที่เข้าร่วมจัดการเรียนการสอน  
                     ระบบทวิภาคี ได้ครบทุกสถานการอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 – ๓  ครั้ง 
   เชิงคุณภาพ 
  1.  สามารถประสานงานกับครูฝึก ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือสถานประกอบการ ได้รวดเร็วขึ้น 
  2.  ติดตามควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน ระบบทวิภาคีอย่างส่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  3.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
๑๐. พื้นที่ด าเนินการ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
 

สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรกับวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
๑. บริษัท โตโยต้ำ สมุทรสงครำม ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด 

78 ซอยบางจะแกร่ง 1 ราชญาติรักษา ต าบลแม่กลอง  
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 

                โทรศัพท์  034-7230549 
๒. บริษัท ฮอนด้าสมุทรสงคราม จ ากัด 

1 2/7 ถนนพระรามที่ 2 ต. บางแก้ว  อ.เมือง  
จ. สมุทรสงคราม   75000  



โทรศัพท์  034 717 794 
๓. อู่ เพื่อนยนต์ 

61 ซ.บางจะเกร็ง 4  ถนนพระราม 2   
ต.แม่กลอง อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 
โทรศัพท์  081-4349342 

๔. บริษัท มุ้ยฮวดมอเตอร์ เซล์ส จ ากัด 
๑๖๗  หมู่. ๖   ถ.พระราม ๒  ต.บางแก้ว   อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๓๔-๗๗๓๕๕๕ 

๕. บริษัท โตโยต้ำ ธีรชัย รำชบุรี (สำขำด ำเนิน ฯ) 
307 ม.3 ต.ท่านัด อ.ด าเนิน ฯ จ.ราชบุรี 70130 
โทรศัพท์  032-245705 

๖. บริษัทจีเอสอี คอร์ปอเรชั่น  จ ำกัด 
๑๔๕/๔ หมู่.๓ ต.ลำดใหญ่  อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 
๗๕๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๖๒-๖๕๘๙๓๙๘ 

๗. บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 
๙๙/๑ หมู่ ๑๑ ต.ลำดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 
๗๕๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๓๔-๗๑๐๘๔๒ 

๘. โรงเรียนบ้ำนบำงนำงลี่  (กมลรำษฎร์สำมัคคี) 
หมู่ ๔   ต.บำงนำลี่   อ.อัมพวำ    จ.สมุทรสงครำม 
๗๕๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๖๔-๙๐๓๕๐๕๘ 

๙. ๗ – ELEVEN  บำยพำส 
๗๗/๙ หมู่.๑ ต.ลำดใหญ่  อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 
๗๕๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๙๒ – ๙๐๓๘๖๙๐ 

๑๐. ๗ – ELEVEN  ตลำดอิน – จัน 
ต าบลลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม, 75000 

๑๑. บริษัท  เอไอเอ  จ ำกัด 
๗๒ / ๒๑   ถ.พระรำม ๒   ต.แม่กลอง   อ.เมือง 
จ.สมุทรสงครำม  ๗๕๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๙๕-๘๘๙๕๕๙๓ 



๑๒. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล. ขุนพิทักษ์ 
๙๗  หมู่.๔  ต.ขุนพิทักษ์  อ.อ ำเนินสะดวก ฯ  จ.รำชบุรี  ๗๐๑๓๐ 
โทรศัพท์  ๐๓๒-๙๐๓๘๖๙๐ 

๑๓. บริษัท จีเอส เอ ๒๐๑๔   อินชัวรันส์ โปรดเกอร์ 
๑๔๕/๔    ม.๓     ต.ลาดใหญ่     อ.เมือง  
จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ 

 ๑๔. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม 
      ๑๗๓   ซ.บางแก้ว   ต.แม่กลอง   อ.เมือง 

     จ.สมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐ 
     โทรศัพท์  ๐๓๔-๗๑๖๖๑๓ 

 ๑๕  บริษัท สมชัยซีฟู๊ด จ ากัด 
      ม.๑ ต.บางจะเกร็ง   อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 
          ๗๕๐๐๐ 
              โทรศัพท์  ๐๓๔-๗๒๓๔๙๑ 
     ๑๖. เซเว่นอีเลฟเว่น ๕๙๘๗ (ปตท.ต.นาโคก) 
      ปตท.ต.นาโคก กม ๖๐ ๗๔๐๐๐ สมุทรสาคร 
     โทรศัพท์  ๐๖๑-๘๐๑๕๙๙๕ 
๑๑. วิธีด าเนินการ 

1.  ประชุมชี้แจงครูนิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.  ออกค าสั่งแต่งตั้งครู – อาจารย์ นิเทศนักเรียนทวิภาคี 
 3.  แจ้งสถานประกอบการเกี่ยวกับการนิเทศนักเรียนทวิภาคี 
 4.  ท าหนังสือแนะน าอาจารย์นิเทศแก่สถานประกอบการ 
 5.  จัดท าคู่มือการฝึกอาชีพและหนังสือรับรองการฝึกอาชีพ 
 6.  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 
 7.  รายงานผลการนิเทศนักเรียนทวิภาคีจาอกอาจารย์นิเทศ 
 8.  ติดตามและประเมินผล 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 
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.  เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ             

๒.  วำงแผนกำรด ำเนินงำน             

๓.  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร             

๔.  สรุปและประเมินผล             



 
๘. ค่าใช้จ่าย  

  หมวด        
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ.  
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น          
 

๙. การติดตาม และการประเมินผล 
 ติดตำมผลจำกกำรรำยงำนกำรนิเทศนักเรียนทวิภำคีของอำจำรย์นิเทศ และจำกผลกำรประเมินของ
สถำนประกอบกำร 
 

1๐. ปัญหาและอุปสรรค   - 
 

๑๑. ผู้เสนอโครงการ     ......................(นายพิรุณ     ก้อนทอง)       หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1๒. ผู้เห็นชอบโครงการ .....................(นายสุรชาติ    ชื่นพิชัย)       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1๓. ผู้อนุมัติโครงการ ………...........(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 39 
โครงการรับสมัครผู้เรียนเข้าศีกษา ต่อระดับ ปวส.ทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นายพิรุณ     ก้อนทอง   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
         
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. หลักการและเหตุผล   เนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระบบทวิภำคี เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ร่วมกับ   สถำนประกอบกำรเพ่ือให้วิทยำลัย ฯ และสถำนประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรรับสมัครนักศึกษำโดย 
ให้สถำนประกอบกำรเป็นผู้คัดเลือก นักศึกษำเป็นพนังงำน และศึกษำต่อ ในระบบทวิภำคีของวิทยำลัยฯ 
 ๔. วัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับสถำนประกอบกำรในโครงกำรระบบทวิภำคี  
  ๒. เพ่ือให้สถำนประกอบกำรมีส่วนร่วม ในกำรจัดกำรคัดเลือกนักศึกษำระบบทวิภำคี 
 ๕. เป้าหมาย            
       เชิงปริมำณ สถำนประกอบกำรคัดเลือกนักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรในระดับ ปวส.ทวิภำคีจ ำนวน  ๒๐ คน 
       เชิงคุณภำพ   นักศึกษำที่เรียนระบบทวิภำคีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร
และ ศึกษำต่อจนจบหลักสูตร 
๖. พื้นที่ด าเนินการ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
๗. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 

ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 

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.  เสนอโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วำงแผนกำรด ำเนินงำน             
๓.  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร             
๔.  สรุปและประเมนิผล             

 
 
 
 
 
 



๘. ค่าใช้จ่าย  

  หมวด        
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น          

๙. ผลที่คาดว่าได้รับ ๑. สถานประกอบการส่งโควตาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการระบบทวิภาคี 
เพ่ิมข้ึน 
   ๒. ได้สถานประกอบการใหม่ ส่งโควตาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการระบทวิ
ภาค ี
 

1๐. การติดตาม และการประเมินผล 
 ติดตามการท างานในสถานประกอบการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1๑. ปัญหาและอุปสรรค   - 
 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ     ......................(นายพิรุณ     ก้อนทอง)       หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ .....................(นายสุรชาติ    ชื่นพิชัย)       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ ………...........(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ ๔๐ 

            โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นายพิรุณ     ก้อนทอง   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี จะต้องใช้วัสดุส ำนักงำนและอุปกรณ์ ที่จะ 
เป็นมำใช้ในงำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี  เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว  ตลอดจนงำนมีประสิทธิภำพมำก 
ที่สุด  จึงต้องมีกำรด ำเนินกำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน   เพ่ือมำใช้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำต่ำง ๆ       
 ๔. วัตถุประสงค์     ๑. เพ่ือให้ได้วัสดุส ำนักงำนเพ่ือมำใช้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำต่ำง ๆ  
      ๒. เพ่ือให้กำรท ำงำนมีควำมสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
๕. เป้าหมาย เชิงปริมำณ    จ ำนวนวัสดุส ำนักงำนที่ใช้มีควำมเพียงพอในกำรปฎิบัติงำนและท ำให้

เกิดควำมสะดวกในกำรปฎิบัติงำน    
เชิงคุณภำพ   งำนอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี มีวัสดุใช้ในกำรปฎิบัติ และท ำให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรปฎิบัติงำน 

๖. พื้นที่ด าเนินการ วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 
๗. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 

ไตรมำสที่ ๑ ไตรมำสที่ ๒ ไตรมำสที่ ๓ ไตรมำสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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.  เสนอโครงกำรเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วำงแผนกำรด ำเนินงำน             
๓.  ด ำเนินงำนตำมโครงกำร             
๔.  สรุปและประเมนิผล             

 
 
 
 
 
 
 



๘. ค่าใช้จ่าย  

  หมวด        
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น          

๙. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อเนื่องภายหลังการ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงาน 
 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ     ......................(นายพิรุณ     ก้อนทอง)        หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ .....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

1๕. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 41 
1.  ชื่อโครงการ                   การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการฝึกงานใน  
                                                  สถานประกอบการ และจัดท าแผนการฝึกรายวิชาฝึกงาน 
                                                  ตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส.  
2.  ผู้รับผิดชอบ        งานทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
3.  ระยะเวลาด าเนินการ       ตุลาคม  2562 –กันยายน  2563 
4.  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยตามหลักสูตรใหม่ ของส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา การเรียนการสอน
ระดับ ปวช. 2545 ปรับปรุง  2546  และระดับ ปวส. 2557  ก าหนดให้มีการจัดฝึกงานแก่ นักศึกษาทุก
คน 1 ภาคเรียน ซึ่งแนวทางการด าเนินการจัดการฝึกงานควรอยู่ในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ทั้ง
สถานประกอบการ ผู้เรียน ครูอาจารย์นิเทศ ให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน หัวหน้างานทวิภาคี และหัวหน้าแผนก 
จึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างความเข้าใจในการฝึกงานในสถานประกอบการ
และจัดท าแผนการฝึกรายวิชาตามหลักสูตร ปวช. 2545 ปรับปรุง 2546 และ ปวส. 2557”  ขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือท าความเข้าใจการบริหารการเรียนการสอนในสถานประกอบการตามหลักสูตร 
ปวช.2545 ปรับปรุง และปวส. 2557 ร่วมกับสถานประกอบการ 

 2.  เพ่ือให้การจัดการฝึกงานของนักศึกษา เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักสูตร
อยู่ในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
6.  เป้าหมาย 
  ครู – อาจารย์ จ านวน  15  คน คือ 
  1.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
  2.  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  3.  หัวหน้าแผนกวิชาชีพทุกแผนกของสถานศึกษา 
  4.  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  5.  หัวหน้างานหลักสูตรและการสอนของสถานศึกษา 
  6.  ครูผู้สอนวิชาฝึกงาน และครูนิเทศฝึกงาน 
  7.  ครูฝึกผู้ควบคุมการฝึกงาน จากสถานประกอบการ 
7.   สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมอาคาร 2 
๘.  วิธีด าเนินการ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
 2.  ประสานงานผู้เข้ารับการประชุม 
 3.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการประชุม 
 4.  จัดประชุม 
 5.  จัดท ารายงานสรุป 
 
 



 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             

๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมนิผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวด        
รายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 

๖๒ 

อกศ.  

6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑.ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น          

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามรายจ่ายจริง 

10  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต (Out come) 
  นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
  สามารถฝึกงานวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 ผลลัพธ์ (Out put) 
  คณะครู-อาจารย์ ครูฝึก ผู้ควบคุมการฝึกจากสถานประกอบการ จ านวน  ๖  คน  



                     มีความรู้ความเข้าใจในการฝึกงานเป็นอย่างดีและปีประสิทธิภาพ 
11.  การติดตามและประเมินผล 
  1.  สังเกตจากการจัดการฝึกงานให้กับนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษา 
  2.  ตรวจจากการฝึกงานของนักศึกษาด้วยแบบประเมินผลการฝึกงาน 
  3.  สัมภาษณ์ความพึงพอใจจากครูฝึกในสถานประกอบการ 
 
1๒. ปัญหาและอุปสรรค   - 
 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ     ...............(นายพิรุณ     ก้อนทอง)   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ .............(นายสุรชาติ    ชื่นพชิัย)    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
1๕. ผู้อนุมัติโครงการ ………....(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 42 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายพิรุณ    ก้อนทอง   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำได้เน้นกำรจัดกำรเรียนระบบทวิภำคี      เพ่ือ
เป็นกำรสร้ำงก ำลังคนเข้ำสู่ตลำดแรงงำนให้ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรโดยให้สถำนศึกษำเพ่ิม
ปริมำณสำขำวิชำผู้เรียนระบบทวิภำคีให้มำก และขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร ในกำร
จัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีและได้มีกำรติดตำมประเมินอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษำในระบบทวิภำคีมีครบทุกสำขำวิชำ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1  มีกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

 ๒๕๖๑  ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

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             

 
 



9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
6๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น    5,000      

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ..เพ่ิมปริมำณผู้เรียน สำขำวิชำ ในระบบทวิภำคี 
 

        ๑๐.๑  เพ่ิมปริมำณผู้เรียน สำขำวิชำ ในระบบทวิภำคี 
        ๑๐.๒  พัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคี 
        ๑๐.๓  มีควำมพร้อมในกำรประเมินกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระบบทวิภำคีสู่ควำมเป็นเลิศ 
 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค ……-………………………………………………………………………………………..  
๑2. การติดตามประเมินผล 
        ๑๒.๑ รูปเล่มโครงกำร 
        1๒.๒ ประเมินจำกแบบสอบถำมผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ...............(.นายพิรุณ   ก้อนทอง)   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .............(นายสุรชาติ   ชื่นพิชยั)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...........(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 43 

โครงการ   ขอจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    
๒. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ปฏิรูปด้ำนกำรบริกำรและวิชำชีพ 

  ด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ   ด้ำนที่ ๔ พัฒนำบุคลำกร 
  ด้ำนที่ ๒ หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   ด้ำนที่ ๕ ผลลัพธ์และควำมส ำเร็จ 
  ด้ำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจำกห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำร แก่ นักเรียน นักศึกษำ ครูและบุคลำกรในวิทยำลัยฯ ได้

ค้นคว้ำ ข่ำวสำรจำกหนังสือพิมพ์ วำรสำร นิตยสำร เพ่ือให้นักเรียนและบุคลำกร ได้รับข้อมูลและกำรจัดซื้อ

หนังสือพิมพ์  วำรสำรและนิตยสำรนั้นและ เป็นกำรพัฒนำห้องสมุดให้ตรงมำตรฐำน ห้องสมุด๓D ในด้ำนของ

หนังสือดีท ำให้ 

หนังสือเพียงพอแก่ผู้ใช้บริกำร โดยยืดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรให้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษำ  ครูและบุคลำกร  ได้รับข้อมูลข่ำวสำรทันต่อเหตุกำรณ์ 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมำณห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์  วำรสำร นิตยสำร  ประจ ำตลอดปี 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  เชิงคุณภำพ    ผู้ใช้บริกำรห้องสมุดจะได้ข้อมูลข่ำวสำรทันโลกทันเหตุกำรณ์ 

7. พื้นที่ด าเนินการ    แผนกวิชาสามัญ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 

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.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓.ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 
 

หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๓ 

อกศ.  
 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย          

๓. ค่าวัสด ุ       10,000   

รวมทั้งสิ้น       10,000   
 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 ๙.๑ ห้องสุมุดมีหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารให้บริการมากข้ึน 
 ๙.๒. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ข้อมูลข่าวสารทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้น 
๑1. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

สังเกต ปริมาณผู้ใช้บริการห้องสมุด,  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

๑2. ผู้เสนอโครงการ....................(นายวัชราธร  ไทยโยธิน)     หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...............(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

15. ผู้อนุมัติโครงการ...................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 

 



โครงการที่ 44 
โครงการ ประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและการประเมินภายนอกรอบ 4 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายที่  1  เร่งรัดจัดให้มีระบบโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง
ปวงอย่างแท้จริง 
 นโยบายที่  5  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบรับผิดการจัดการศึกษาและฝึกอบรมโดยรัฐ
เป็นผู้วางระบบนโยบาย ก ากับคุณภาพ มาตรฐานสนับสนุนและระดมทรัพยากรเตรียมความพร้อมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชน เครือข่ายครอบครัว และอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการหรือทุพพล
ภาพและผู้ด้อยโอกาส 
          ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ห่วงที่  2     การมีเหตุผล 
          เงื่อนไขที่  1  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในเบื้องต้น
ผู้บริหารต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีในองค์กร ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ท าให้บุคลากรในองค์กรมี
ความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตนเอง และบุคลากรดังกล่าจะต้องมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บุคลากรดังกล่าว
จะต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อก าหนดด้านจริยธรรมที่ก าหนด
โดยเฉพาะเรื่องความ ซื่อสัตย์สุจริต เกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การควบคุมดูแล และการติดตาม
ผลนั้นเป็น องค์ประกอบพ้ืนฐานของการควบคุมภาพใน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จึงพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการท างานที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองค์กร และก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จึง
เสนอโครงการการจัดการบริหารระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างาน และจะเป็นผลดีต่อองค์กรท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อันเป็น
เป้าหมายสูงสุดในการจัดการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ตามข้ันตอนและแนว
ทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 



           6.1.1 บุคลำกรของวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำมจ ำนวน   46   คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำร
พัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  รองรับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดจ านวน 20,000 บาท 
           รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จ านวน  30,000 บาท 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ           

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น       30,000   

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการประเมินทั้งภายในและ

ภายนอก 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค .....................................................-.................................................................  
๑2. การติดตามประเมินผล  รายงานผลตามโครงการ  
๑3. ผู้เสนอโครงการ.................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท) หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายธนวัฒน ์ สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ..................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 



โครงการที่ 45 

โครงการ   ปรับปรุงพัฒนาห้องวิทยบริการ 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ        หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

๒. ลักษณะโครงการ   โครงกำรตำม พ.ร.บ. งบประมำณ 
     โครงกำรตำมภำระงำนประจ ำ 
     โครงกำรพิเศษ (ไม่ใช้งบประมำณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔  ปฏิรูปด้ำนกำรบริกำรและวิชำชีพ 

  ด้ำนที่ ๑ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ   ด้ำนที่ ๔ พัฒนำบุคลำกร 
  ด้ำนที่ ๒ หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   ด้ำนที่ ๕ ผลลัพธ์และควำมส ำเร็จ 
  ด้ำนที่ ๓ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำร แก่ นักเรียน นักศึกษำ ครูและบุคลำกรในวิทยำลัยฯ เพ่ือใช้บริกำร

ค้นคว้ำ ควำมรู้ ด้วยห้องสมุดขาดการรับปรุงภูมิทัศน์มานาน  ท าให้สภาพแวดล้อมของห้องสมุดไม่เอ้ืออ านวยต่อ

การใช้บริการ งานวิทยบริการและห้องสมุดจึงจ ำเป็นที่ต้องท ำโครงกำร ทั้งนี้เพ่ือเป็นกำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ และรองรับนักเรียน นักศึกษำ และท ำให้ห้องสมุดมีนักเรียน นักศึกษำมำเข้ำใช้บริกำรมำกข้ึน    

๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือนักเรียน  นักศึกษำ  ครูและบุคลำกร  มีแหล่งค้นคว้ำที่เหมำะสม  
 ๒. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษำ  ครูและบุคลำกร ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
  
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมำณ ห้องสมุดมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกไม่เพียงพอ 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  เชิงคุณภำพ  ห้องสมุดจะมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม ในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ 

๗. พื้นที่ด าเนินการ    ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 



๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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.เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓.ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
 

หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๓ 

อกศ.  
 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑.ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ       ๑๐,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น       ๑๐,๐๐๐   

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 ๑๐.๑ เพ่ือนักเรียน  นักศึกษำ  ครูและบุคลำกร  มีแหล่งค้นคว้ำที่เหมำะสม 
 ๑๐.๒ เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษำ  ครูและบุคลำกร ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
๑๑. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

สังเกต ปริมาณผู้ใช้บริการห้องสมุด,  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

๑๒. ผู้เสนอโครงการ.................................(นายวัชราธร  ไทยโยธิน)   หัวหน้างานวิทยบรกิารและห้องสมุด 

๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ ..........................(นำยสุรชำติ  ชื่นพิชัย)       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 

                                                                                   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ .......................(นำยธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ 

                                                     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียนนักศึกษำ 

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ    ....................(นำยณรงค์ชัย สุขสวคนธ์) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงสมุทรสงครำม 



                                              โครงการที่ 46                      

โครงการพัฒนาห้องเรียนวิชาลีลาศ 
 

1. ผู้รับผิดชอบ  นายวัชราธร  ไทยโยธิน      ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกศิลปกรรม  
2.ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบาย ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน                                                                                                         

กลยุทธ์ ข้อที ่4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน                                                 
มาตรฐาน ข้อที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                                                                                                                  

4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ตามท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เปิดสอนวิชาวิชาลีลาศ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปัจจุบัน 

ห้องเรียนยังขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอน จึงต้ องพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1.เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนวิชาลีลาศ 
2.เพ่ือพัฒนา ให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะการเต้นลีลาศท่ีสง่างามและถูกต้อง 

6. กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ :   
เชิงปริมาณ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 40 คน/รุ่น  

          เชิงคุณภาพ     นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม เกิดความรักในการออกก าลัง
กาย เสริมสร้าง  
                                บคุลิกภาพที่ดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
8.ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

2562 2663 2663 2663 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.วางแผนด าเนินงาน             
3.ด าเนินงานตามโครงการ             
4.สรุปและประเมินผล             

 
 



9. ค่าใช้จ่าย 

รายจ่าย 
จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.
62 

อกศ.
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ 

ถัวจ่ายทุก
รายการ 

         
      7,200   

         

รวมทั้งสิ้น       7,200   
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสม เกิดความรักในการออกก าลังกาย เสริมสร้าง บุคลิกภาพที่ดี 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
11. ปัญหาและอุปสรรค ;  ไม่มี 
12. การติดตามและประเมินผล ;  จากการสังเกต และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
13. ผู้เสนอโครงการ     .......................... (นายวัชราธร  ไทยโยธิน) หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ .......................... (นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ........................(นายธนวัฒน ์ สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ    ....................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 47 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงใช้ในการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น 

 
1. ผู้รับผิดชอบ  นายวัชราธร  ไทยโยธิน      ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกศิลปกรรม  
 
2.ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 
3.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบาย ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน                                                                                                         

กลยุทธ์ ข้อที ่4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน                                                 
มาตรฐาน ข้อที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                                                                                                                  

 
4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ตามท่ี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้มีแผนการเปิดสอนวิชาดนตรีและวิชาขับร้องวิชาชีพระยะ
สั้น การแสดงดนตรีในงานต่างๆ อีกทั้งยัง ได้ฝึกร้องเพลงให้กับนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนประกวดร้อง
เพลงในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด , ระดับภาค และระดับชาติต่อไป   ปัจจุบัน ยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องเสียงเลย จึง
มีผลต่อการการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
การประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอน จึงต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องเสียงเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

1.เพ่ือจัดเตรียมเครื่องเครื่องเสียงใช้ในการเรียนการสอนวิชาขับร้อง 

2.เพ่ือจัดการแสดงบนเวที สร้างความสนใจให้ประชาชน ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้วิทยาลัยฯ 

3. เพ่ือพัฒนา ให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะสร้างสรรค์งานเพลง 

4. เพ่ือให้มี ชุดเครื่องเสียงใช้ในการถ่ายทอดความรู้ สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

6. กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ :   

เชิงปริมาณ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ านวน 40 คน/รุ่น  นักเรียน ปวช. 150 คน 

เชิงคุณภาพ     นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม เกิดความรักในดนตรี รักในการ
ร้องเพลง และใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 

 

 



7. พื้นที่ด าเนินการ : วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

8.ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่2 ไตรมาสที่3 ไตรมาสที่4 

2562 2663 2663 2663 

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

1.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.วางแผนด าเนินงาน             

3.ด าเนินงานตามโครงการ             

4.สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

รายจ่าย 
จ านวน 

หน่วย 

จ านวนเงิน(บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะ
สั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.
59 

อกศ.
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน          

ค่าใช้สอย          

ค่าครุภัณฑ์       93,200   

รวมทั้งสิ้น       93,200   

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ที่ดีเหมาะสม และ เกิดความรักในดนตรี และการร้องเพลง 
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 

   
 
 
 
 
 
 



 

11. ปัญหาและอุปสรรค ;  ไม่มี 
 
12. การติดตามและประเมินผล ;  จากการสังเกต และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
13. ผู้เสนอโครงการ     .......................... (นายวัชราธร  ไทยโยธิน) หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ .......................... (นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ    ........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

                                     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



โครงการท่ี 48 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ตูก้ระจกบานเลื่อนเปิด 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางกนกขวัญ  ลืมนัด  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการ
บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์  1.6  
การบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย  ในฝ่ายวิชาการจะต้องใช้ครุภัณฑ์ในการเก็บเอกสารส าคัญต่าง ๆ   ที่จ าเป็นมาใช้ในสาย
งานต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  เรียบร้อย  ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จึงต้องมีการ
ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตู้กระจกบานเลื่อนเปิด  เพ่ือมาใช้ในการเก็บเอกสารในการน ามาเป็นหลักฐาน
ด าเนินการพัฒนาสายงานต่าง ๆ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส านักงานมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาสายงานต่าง ๆ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
 ๕.๓ เพ่ืองานที่ออกมามีประสิทธิภาพ   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนครุภัณฑ์ส านักงานที่ใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนนิการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 

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             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ.  
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ       ๘,000   

รวมทั้งสิ้น       ๘,000   

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1  จัดหาครุภัณฑ์ส านักงานเพื่อมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่าง ๆ  
 10.2  การท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินการ  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางกนกขวัญ  ลืมนัด)   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ.................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 



โครงการที่ 49 
โครงการ ปรับปรุงพื้นที่งานบริการช่างยนต์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสิทธิพร  บุญหวาน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
    โครงการตามภาระงานประจ า  
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 3.1.1 นโยบายเฉพาะ ด้านการอาชีวศึกษา 
ข้อ 5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา ด้าน
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ด้านโตเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

ข้อ 6. จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปิดสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น 

ข้อ 7. จัดการศึกษาอาขีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน 
เป็นต้น 
การเปลี่ยนค่านิยมของอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากขึ้น 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ มีความจ าเป็นในการ ปรับปรุงพื้นที่งานบริการช่างยนต์ เนื่องจาก
สภาพโครงสร้างของเดิมผุกร่อน และหลังคารั่วซึมเมื่อเกิดฝนตกหนัก ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน  ดังนั้นเพ่ือให้มีความพร้อม  และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้พ้ืนที่ในการจัดการ
เรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แผนกวิชาช่าง
ยนต์จึงขอจัดท าโครงการ ปรับปรุงพื้นท่ีงานบริการช่างยนต์ ดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงพื้นที่งานบริการช่างยนต์ ในส่วนของแผนกวิชาช่างยนต์   
 5.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนในส่วนของแผนกวิชาช่างยนต์  
 5.3 เพ่ือให้การท างานในส่วนของแผนกวิชาช่างยนต์ เป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัยในการท างาน  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 พ้ืนที่งานบริการช่างยนต์ที่ปรับปรุงแล้ว  1  พ้ืนที่     
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 โครงสร้าง และหลังคา พื้นที่งานบริการช่างยนต์ มีความแข็งแรง และปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน  
  6.2.2 ครู นักเรียน-นักศึกษา มีพื้นท่ีงานบริการช่างยนต์ ที่มีความปลอดภัย และสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ   แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 

 



 

 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

           
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล            

 

 
9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น       50,000   

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 พ้ืนที่งานบริการช่างยนต์ที่ปรับปรุงแล้วพร้อมใช้งาน  จ านวน  1  พ้ืนที่      
11.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล  

12.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสิทธิพร  บญุหวาน) หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย ) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ...................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 55 
โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายธนวัฒน์   สีเมฆ   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า   
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหาร 

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ 
ครุภัณฑ ์

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ในสาย 
งานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการด าเนินการจัดหา 
วัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิด   
 ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  วัสดุส านักงานท่ีใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2562 2563 2563 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ. 
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสด ุ  25,000        

รวมทั้งสิ้น  25,000        
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 10.2 การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายธนวัฒน์   สีเมฆ)           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการที่ 56 
โครงการอบรมแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นายอุเทน พร้อมมูล   งานวางแผนและงบประมาณ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมี 
             คุณภาพและได้มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ์ 1.2 การจัดท าแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
  กลยุทธ์ 1.4 การบริหารงานและภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ 1.5 การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ 
มาตรการของสถานศึกษา โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐาน 
ของสถานศึกษามุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดท าโครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพิจารณาโครงการงบประมาณ 
ประจ าปี2563 ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากบุคลากรภายในสถานศึกษา  ในการจัดท าแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  ร่วมกัน และอบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษา  และเพ่ือให้ทุกฝ่ายงาน ได้น าไปปฏิบัติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพ่ือพิจารณาโครงการ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากบุคลากรภายในสถานศึกษา   

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
5.3  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และน า 

ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
      

 



 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  บุคลากร ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ านวน  46   คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563  
อบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 2563 

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. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย  1,000       
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น         

**หมายเหตุ ถั่วจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ** 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1   วิทยาลัยฯ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  สู่
การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

10.2    วิทยาลัยฯ มีแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  

 

 



 
 

12.  การติดตามประเมินผล  
12.1  แบบสอบถาม 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามโครงการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ.......................(นายอุเทน     พร้อมมูล)          หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โครงการที่ 57 
โครงการด าเนนิงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ 256๓ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายนพรัตน์   ด ารงศิลป์    หัวหน้างานความร่วมมือ 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความมุ่งมั่นมีการผลิตและพัฒนาก าลังคน ร่วมกับสถาน
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้จบการศึกษาตามคุณสมบัติ มี
ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและ
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านจัดการศึกษา และ
กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพสอดรับกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ๕.๓ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงและการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ ผลิตและพัฒนาก าลังคน ในด้านจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามี
คุณสมบัติมีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

7.  พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 



 
 

8.  วิธีด าเนินการ 

 

 
9.  ค่าใช้จ่าย 

หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

จ านวนหน่วย 
จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อื่น ๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย  10,๐๐๐        
3. ค่าวัสดุ  ๑๐,๐๐๐        

รวมท้ังสิ้น  20,๐๐๐        
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยนืภายหลงัการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1๑.  การติดตามประเมินผล โครงการ รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ 

1๒.  ปัญหาและอุปสรรค - 

13.  ผู้เสนอโครงการ....................(นายนพรัตน์   ด ารงศิลป์)    หัวหน้างานความร่วมมือ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ 
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/ 
   ฝ่ายวิชาการ     

16. ผู้อนุมัติโครงการ................(นายณรงค์ชัย   สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
2. วางแผนการด าเนินงาน             
3. ด าเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและประเมินผล             



 
 

โครงการที่54 
โครงการ  เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2562  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวสุทธดา  เมืองเสน     งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      -  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งรัดการจัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาด้านระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม
สาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางอาชีวศึกษา 
      - มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  
          มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                         ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ    
           มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
         ตวับ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
      -  สถานศึกษาพอเพียง ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
         องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มี
สมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้  
   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ ของการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทางวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า
เพ่ือประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา  
5.2  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้รับข่าวสารของทางวิทยาลัย 
5.3  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1   ผู้เรียนและคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 6.2 เชิงคุณภาพ 



 
 

 6.2.1  บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จาก โครงการ กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่าย  
7.  พื้นที่ด าเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2  วางแผนการด าเนินงาน             
3  ด าเนินงานตามโครงการ             
4  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย       1,500   
๓. ค่าวัสด ุ           

รวมทั้งสิ้น        1,500   

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้มีการเผยแพร่งานในทุกด้าน 

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  

12. การติดตามและการประเมินผล 
12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากด าเนินโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นางสาวสุทธดา  เมืองเสน)        หัวหน้างานศนูย์ข้อมูลและสารสนเทศ  

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
           รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



 
 

 



 โครงการที่ 55 
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสัญจร 

 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล    
 งานประชาสัมพันธ์   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรยีมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
        โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
        การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
        และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่ง 
        สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ 
        ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิม 
        มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ มีการก าหนดแผนงาน 
        หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและมี 
        ระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
              ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิง



รุก มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับ
ความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ 
และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้า
รับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
๕. วัตถุประสงค์      
          ๑. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา
พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   
           ๒. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ            
          ๓. เพื่อให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ์ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 

๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ จ านวนผูเ้รียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ สามารถน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริม
ให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
๗. พื้นที่ด าเนินการ  - สถานประกอบการ , ชุมชน , หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
                        - ห้องประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             

๓. ด าเนินงานตามโครงการ             

๔. สรปุและประเมินผล             



 

๙. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค่าตอบแทน - - - - - - -  
๒. ค่าใช้สอย - - - - - - -  
๓. ค่าวัสดุ - - ๕,๐๐๐ - - - -  

รวมทั้งสิ้น - - ๕,๐๐๐ - - - -  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการ
ก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          ๓. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ์ ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมาก 
                                   ที่สุด 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ     ..................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ .................... (นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)       รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ  ................... นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



โครงการที่ 58 
โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา 

 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรยีมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
        โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
        การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
        และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ   เร่ง 
        สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา    พ่อแม ่
        ผู้ปกครอง    มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิม 
        มากขึ้น  โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ มีการก าหนดแผนงาน 
        หรือมาตรการ    เพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและมี 
        ระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    



 ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและการจัดหางาน จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะ
แนวสัญจรเพื่อการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา
พ่อแม่ผู้ปกครอง   มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
         ๓. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑  โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จ านวน  ๒๐ แห่ง 
                ๖.๑.๒  จ านวนผู้เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑  สามารถน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแนะแนวการศึกษาที่มีรูปแบบ
หลากหลาย เพ่ือให้ข้อมูลสถานศึกษาต่อชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยสามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริม
ให้บุตรหลานเขา้รับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้นตามเป้าหมาย 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จ านวน  ๒๐ แห่ง 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             



 
๙. ค่าใช้จ่าย  

      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค่าตอบแทน - - - - - - -  
๒. ค่าใช้สอย - - - - - - -  
๓. ค่าวัสดุ - - ๕,๐๐๐ - - - -  

รวมทั้งสิ้น - - ๕,๐๐๐ - - - -  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการ
ก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
           ๓. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                   หางานในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ   ...................นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางงาน 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ...................นายธนวัฒน ์ สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ     ................. (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 59 
โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 

 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรยีมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
       โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
       การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
       และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ    โดย 
       มีการก าหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตก าลังคน      ด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาที่มี 
       ความขาดแคลน       ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และมี 
       กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือประโยชน์การ 
       ประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    



                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนว
การศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
๕. วัตถุประสงค์      
          ๑.เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อ
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างาน
หรือเลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสม              
         ๔. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ จัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ ร้อยละ 
                         ๑๐๐ 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีข้อมูลการมีงานท า และการศึกษาต่อ 
 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 



๙. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะ
สั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ

๖๒ 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค่าตอบแทน - - - - - - - - 
๒. ค่าใช้สอย - - - - - - - - 
๓. ค่าวัสดุ - - ๕,๐๐๐ - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - ๕,๐๐๐ - - - - - 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑. ส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อ
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างานหรือเลือก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสม              
         ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                    โครงการที่ 96 
โครงการขับเคลื่อน เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรม 

ให้กับผู้บริหาร , ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๒) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรยีมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่า  
        เทียมเป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการ 
        แข่งขันและสนับสนุนความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่ 
        จะน าความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ ปลูกฝัง 
         รากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ในการ 
         ด าเนินชีวิตน าสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมน าความรู้ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส านักงาคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได้รับนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนการจัการศึกษา
ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถด าเนินงานได้ตาเป้าหมาย 
คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี



งาม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มาสร้างเป็นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืนต่อไป 
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้น
คุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรขอวิทยาลัย 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                คณะผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ จ านวน ๔๖ คน 
          ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น ๑๐๐% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                ๖.๒.๒ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเชิง
บวกเพ่ิมมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
                ๖.๒.๓ สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
                ๖.๒.๔ สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 
 

 



๙. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะ
สั้น 

งปม. 
ปวช. 

งป
ม. 
ปว
ส 

อก
ศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ ๑. ค่าตอบแทน - -  - - - -  

๒. ค่าใช้สอย -  50,000 - - - -  
๓. ค่าวัสดุ - - 50,000 - - - -  

รวมทั้งสิ้น - - 100,000 - - - -  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต น าสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
๑๑. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรอืงรตัน ์ นิลอุบล)  หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ  .....................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 60 
                          โครงการติดตามภาวะผู้มีงานท า ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรยีมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
       โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
       การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน      มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการติดตามภาวะผู้มีงานท า ผู้ส าเร็จ 
       การศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  และโครงการส่งเสริมการผลิต 
       ก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาท่ีมีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
       ตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้
และ 
       การพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อประโยชน์การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งใน
ระบบ 
       และนอกระบบ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    



                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการติดตามภาวะผู้มีงานท า 
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
๕. วัตถุประสงค์      
          ๑.เพ่ือให้มีระบบการติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าหรือศึกษาต่อที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. เพ่ือให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            
          ๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการ
เข้าท างานหรือเลือกสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อ              
          ๔. เพื่อให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด๖. 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ ข้อมูลการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ ร้อยละ  
                         ๑๐๐ 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 
 



๙. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค่าตอบแทน - - - - - - -  
๒. ค่าใช้สอย - - - - - - -  
๓. ค่าวัสดุ - - ๒,๐๐๐ - - - -  

รวมทั้งสิ้น - - ๒,๐๐๐ - - - -  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. มีระบบการติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าหรือศึกษาต่อที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            
          ๓. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้า
ท างานหรือเลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ              
         ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ระบบข้อมูลการติดตามภาวะผู้มีงานท า 
                                    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าและศึกษาต่อ 
 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
     
 
 
 
 
 



 
โครงการที่ 61 

โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน   
 กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในฝ่ายพัฒนาการศึกษาจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ในสายงานต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงต้องมีการด าเนินการจัดหา
วัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ เพ่ือปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จ านวน 6 งาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุส านักงานที่ใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวก     
ในการปฏิบัติงาน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

  30,000  

 

   

 

รวมทั้งสิ้น   30,000       

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 10.2 การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ....................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...............(นายธนวัฒน ์ สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 62 
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม 
       เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ 
       สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน    ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น  
       ความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น   ปรับภาพลักษณ์  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
       และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง   มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร 
       หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ 
       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                นักเรียนนักศึกษาก าลังส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้
นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันและพยายามจนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจะท าให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ภูมิใจและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อการประสบความส าเร็จที่จบการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค ์     



          ๑. เพ่ือจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
          ๒. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งมั่นประสบความส าเร็จด้านการศึกษาและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
          ๔. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๘๐ % 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาได้รับการยกย่องเกิดความภาคภูมิใจที่ประสบความส าเร็จ 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙. ค่าใช้จ่าย  

      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรม

ฯ 
๖๓ 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ ๑. ค่าตอบแทน - - - - - - - - 

๒. ค่าใช้สอย - - - - - - - - 
๓. ค่าวัสดุ - - - ๑๐,๐๐๐ - - -  

รวมทั้งสิ้น - - - ๑๐,๐๐๐ - - -  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถกระตุ้นสร้างแรงจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
โดยมียอดผู้จบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
           ๒. สร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันประสบความส าเร็จด้านการศึกษาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
 ๓. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
          ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ ................ (นายธนวัฒน ์ สีเมฆ)รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 63 
โครงการปฐมนิเทศ 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม 
       เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ 
       สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน    ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น  
       ความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น  ปรับภาพลักษณ์   เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
       และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม ่ ผู้ปกครอง   มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร 
       หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน     โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ 
       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษาจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะ
แนวและการจัดหางาน การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่า
เทียมเป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น



ความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากข้ึน ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  และ
ก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน  
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑.เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
          ๒. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา
พ่อแม่ผู้ปกครอง   มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นนักเรียนของวิทยาลัย             
          ๔. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร ๑๐๐ % 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียม 
                         ความพร้อมสู่การเป็นนักเรียนของวิทยาลัย             
๗. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 
     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             



๙. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ 

๖๓ 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค่าตอบแทน - - - - - - - - 
๒. ค่าใช้สอย - - - - - - - - 
๓. ค่าวัสดุ - - - ๕,๐๐๐ - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - ๕,๐๐๐ - - - - 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักเรียนของวิทยาลัย 
         ๒. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคน
ในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
         ๓. สามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน
นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
         ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๑๒. ผู้เสนอโครงการ     ..................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
  
  
 
 



                                                                                                              โครงการที่ 64 
โครงการขับเคลื่อน เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ 

สู่สถานศึกษาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๒) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรยีมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่า
เทียม   
       เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
       และสนับสนุนความรอบรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า 
       ความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ปลูกฝัง
รากฐาน 
       ความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
       น าสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมน าความรู้ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถ



ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมาสร้างเป็นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
ต่อไป 
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้น
คุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนของ
วิทยาลัย 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                นักเรียน นักศึกษา จ านวน  จ านวน  ๑๙๔ คน 
          ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น ๙๐% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                ๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึง
ประสงค์ในเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
                ๖.๒.๓ สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
                ๖.๒.๔ สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 
 



 
๙. ค่าใช้จ่าย  

      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะ
สั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ 

๖๓ 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค่าตอบแทน         
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสดุ    ๕,๐๐๐     

รวมทั้งสิ้น    ๕,๐๐๐     
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต น าสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
๑๑. ผู้เสนอโครงการ     ................(นางสาวเรอืงรตัน ์ นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ ............... (นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 65 
โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 

 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี   สหนนัทรายุทธ 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ข้อ ๑๐.  นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 
ข้อ ๙.  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน  นักศึกษา
ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีห้องพยาบาลไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษาพยาบาล  ดังนั้น  งานสวัสดิการ
นักเรียน  นักศึกษา  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕๑  เพ่ือจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยฯ   
 ๕๒  ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร 
ของวิทยาลัยฯ 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  และปวส.  จ านวน  ๓๕๐  คน   
                               บุคลากรของวิทยาลัยฯ จ านวน  ๔๖  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๑.๒  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  เพียงพอ  ก่อนที่จะส่งต่อถึงมือแพทย์ 
๗. พื้นที่ด าเนนิการ   ห้องปฐมพยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
๙. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๓ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ใช้เงิน 
๒. ค่าใช้สอย         กิจกรรม 
๓. ค่าวัสด ุ         พัฒนา 

รวมทั้งสิ้น         ผู้เรียน
๖๓ 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ  โดยการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ  
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑๒. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๓. ผู้เสนอโครงการ.................(นางสาวสุทธินี   สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์ สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ..................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ)์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 66 
โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นางสมส่ง    พูลผล   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์  พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  
    สังคม  ท้องถิ่น 
        กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ  กรมการขนส่งทางบก  ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ภายใต้กิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้   เดินทางปลอดภัย”  ช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕63  เพ่ือให้บริการกับประชาชนทั่วไปช่วง
เทศกาล ในการตรวจเช็คสภาพทั่วไปของเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการออกเดินทางไกล  ช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น แนะแนวเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ  เสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน/นักศึกษา อาชีวศึกษา และ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ โดยจัดครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญ
ด้านช่างยนต์ เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่
สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และ
เทคโนโลยี     

5. วัตถุประสงค์ 
5.1   เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2   เพ่ือด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่ง

ทางบก  
5.3   เพ่ือให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ช่วงเทศกาล

ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด  
5.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะและช านาญงาน   สามารถแก้ไข

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ บนพื้นฐานความพอเพียง 
5.5  เพ่ือเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของประชาชนต่อนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง

สมุทรสงคราม 



6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.๑  ครู  และ นักเรียน  นักศึกษา  ปฏิบัติงาน   จ านวน  ๑5   คน 
6.1.๒  มียอดการให้บริการวันละ   ๒๐  คัน 

6.๒  เชิงคุณภาพ         
นักเรียน  นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและการบริการจาก

สถานการณ์จริง 
7. พื้นที่ด าเนนิการ ใต้สะพานทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ.  
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑.ค่าตอบแทน       13,000   
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ       2,000  

รวมทั้งสิ้น       15,000  
 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    

10.1   บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

10.2 สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 
10.3   ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ  และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
10.4   นักเรียน /นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และประสบการณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการ 

ประกอบอาชีพบนพื้นฐานความพอเพียง 



10.5   นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตอาสาในการบริการ  รู้จักประมาณตน 
และมีคุณธรรมจริยธรรม  

๑1. ปัญหาและอุปสรรค  - 

๑2. การติดตามประเมินผล  
12.๑  แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 
12.2  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
12.3  ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน / นักศึกษา 
12.๔  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

๑3. ผู้เสนอโครงการ....................(นางสมส่ง พูลผล)  หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

14.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15.  ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายธนวัฒน์   สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  นักศึกษา
16.  ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 67 
โครงการ คนเก่ง คนดี  มีสุขภาพแข็งแรง(ตรวจสุขภาพประจ าปี  ๖๓) 

 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี   สหนนัทรายุทธ 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ข้อ ๑๐.  นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 
ข้อ ๙.  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน  นักศึกษา
ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
๕. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพมีความส าคัญต่อชีวิตคนเรา  ถ้าเรามีสุขภาพดี  การงาน  การเรียนก็จะดีตามไปด้วย  ใน
ปัจจุบัน  คนเราเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการตรวจดูก่อนที่จะสาย  ดังค ากล่าวที่ว่า  “สุขภาพดี  
มีชัยไปกว่าครึ่ง”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยฯ  ที่มีนักเรียน  นักศึกษาที่อยู่ในวัยรุ่น  และมักจะมีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด  ทางวิทยาลัยฯ  จึงตระหนักที่จะให้ความส าคัญท่ีจะให้มีโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให้นักเรียน
ของวิทยาลัยฯ  ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีสุขภาพแข็งแรง 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพ่ือเก็บประวัติข้อมูลเรื่องสุขภาพของนักเรียน   
 ๕.๒ เพ่ือให้นักเรียนของวิทยาลัยฯ  ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง  เพ่ือหาทางป้องกันโรค
ต่าง ๆ ที่ตรวจพบ 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  จ านวน  ๒๕๐  คน   
           ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๑.๒ นักเรียน  นักศึกษาได้รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
๗. พื้นที่ด าเนนิการ   หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 
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             
 

๙. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๓ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         เก็บนร. 
๒. ค่าใช้สอย         ตามแผน 
๓. ค่าวัสด ุ         การตรวจ 

รวมทั้งสิ้น         ๕๐ บาท/
คน 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน  นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และรับทราบผลการตรวจ  
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑๒. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๓. ผู้เสนอโครงการ..................(นางสาวสุทธินี   สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ..............(นายธนวัฒน์   สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ..................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ)์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 68 

 

โครงการเฝ้าระวังและดูแลผู้เรียน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
           งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 
 เป้าประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
กลยุทธ์ 3.2  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ  ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะ
ด าเนินการเฝ้าระวังและดูแลผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตรที่ก าหนด  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการเฝ้าดูแลผู้เรียน 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนสามารถส าเร็จการศึกษามากยิ่งข้ึน 
  6.2.2 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องที่เดือดร้อน/มีปัญหาอย่างรวดเร็ว 

7. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่เสี่ยง 

 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที ่๔ 

2562 2563 2563 2563 
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             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ. 
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 63 

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 10.1 การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนได้ 
 10.2 ครูที่ปรึกษาสามารถช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 10.3 วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 

11. ปัญหาและอุปสรรค     
          - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ) หัวหน้างานปกครองนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 



โครงการที่ 69 

โครงการค่ายอบรมวินัยนักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ      งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
          งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 
 เป้าประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
กลยุทธ์ 3.2  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรในตัวบุคคลปัจจุบันเป็นปัญหาของ
สังคมหลาย ๆ ด้าน ระบบการศึกษาได้พยายามเสริมสร้าง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และ
ความขยันหมั่นเพียรของนักเรียน ให้เป็นคนดีของสังคมในอนาคต จึงได้ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนพบว่ามี
นักเรียนบางส่วนยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร มี
การปฏิบัติตนไม่เป็นตามระเบียบที่ก าหนดไว้ จึงปลูกจิตส านึกให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบของ
วิทยาลัยฯ และสังคม  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม  
 5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 5.3 เพ่ือให้มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร ให้เป็นคนดีของ
สังคมในอนาคต 
7. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่เสี่ยง 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

2562 2563 2563 2563 
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             

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 63  

รวมทั้งสิ้น      15,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีความสุภาพ นอบน้อม 
 10.2 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 10.3 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดี 

11. ปัญหาและอุปสรรค     
          - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน้างานปกครองนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



โครงการที่ 70 

โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
          งานอาคารสถานที ่ 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 
 เป้าประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส าหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา จัดเป็นด้านหนึ่งของความเสี่ยง 
ซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นมาตรฐานในการด าเนินงาน 
ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวย่อมต้องอาศัยการควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
สถานศึกษาเกิดความปลอดภัย  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ในสถานศึกษา 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน ในสถานศึกษาได้รับการดูแล ความปลอดภัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

2562 2563 2563 2563 
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             

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 63 

รวมทั้งสิ้น      20,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 10.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ใน
สถานศึกษา 
 10.2 สถานศึกษามีความปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครอง เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 
11. ปัญหาและอุปสรรค     
          - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ) หัวหน้างานปกครองนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายสมชาย  ด าสง่า)    หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ.....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



โครงการที่ 71 
โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 
 เป้าประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียน นักศึกษาได้
เป็นอย่างดี ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขัน
กีฬาภายในสถานศึกษา และยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้านการกีฬาและนันทนาการอีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึนและห่างไกลจากยาเสพติด  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ.  
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      15,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล) หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



โครงการที่ 72 
 

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก   
 เป้าประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เ ป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ได้
เป็นอย่างดี ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขัน
กีฬาภายนอกสถานศึกษาและยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ด้านการกีฬาและนันทนาการอีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน  30  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ.  
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
,ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

30,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 63 

รวมทั้งสิ้น      30,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 



โครงการที่ 72 
โครงการพิธีไหว้ครูประจ าปี 256๓ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.2 ร่วมท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือการเคารพสักการะผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ และครูอาจารย์                                
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยอย่างยิ่ง ประเพณีไทยไหว้ครู จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดคู่กับวงการศึกษา
ไทยและการด ารงรักษาสืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักคุณของบิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ทั้งหลาย     จึงเห็นควรจัดพิธีวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษาขึ้นทุกชั้นปี 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียน 
 5.2 เพ่ือครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ท าบุญและประกอบพิธีระลึก ถึง
พระคุณของคุณครู อาจารย์ร่วมกัน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   230 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียนนักศึกษา  

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      20,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักบุญคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา จะสืบทอดประเพณีการไหว้ครูต่อไป 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล) หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 



โครงการที่ 73 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.2 ร่วมท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  มากขึ้นรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนและยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนาธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีต่อไป 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      2,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ต่อไป 
 10.2 นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 74 
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    
(ปวช.๑) ทุกแผนกวิชา เรียนวิชาลูกเสือ ซึ่งวิชาบังคับ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้                   
ทักษะในเรื่องระเบียบวินัย รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น รู้จักการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นทีม เพ่ือหลีกเลี่ยง           
ยาเสพติดการมั่วสุมในเรื่องอบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้อ่ืน ท าให้นักเรียน นักศึกษาเป็น
เยาวชนที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไปและเป็นการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน ปวช.1 มีทักษะในการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
 5.2 เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จ านวน   90  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อสังคม และ 
ประเทศชาติ 

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      20,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะเป็นคนที่มีระเบียบ วินัย รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 10.2 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและท างานเป็นทีมได้ดี 
 10.3 นักเรียนจะห่างไกลจากยาเสพติด 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 



โครงการที่ 75 
โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรม โดยก าหนดโครงการจัดกิจกรรม                
วันส าคัญต่างๆ ให้ นักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่นักเรียน นักศึกษาพึงปฏิบัติได้ส านึกในหน้าที่ของปวง
ประชาชนชาวไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 
 5.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 46 คน 
  6.1.2 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 สร้างจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน ปวช. ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และ
ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นหมู่คณะ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

๒๐,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      ๒๐,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 10.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
  
 

 

 

 
 



โครงการที่ 76 
โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พุทธบุตร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ       
และท าให้คนในสังคมได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต ด้วยเหตุนี้แต่ละคนต่างก็แสวงหา และพยายาม    
ท าทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งวัตถุ เพ่ือที่จะน ามาสนองความต้องการของตนเอง ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง แข่งขัน 
และด าเนินชีวิตโดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง 
ก่อให้เกิดปัญหานานับประการ และถ้าหากว่าสังคมยังคงละเลยปัญหาดังกล่าว  ย่อมส่งผลให้อนาคตของ
ประเทศชาติประสบความหายนะในที่สุด  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเป้าหมายที่จะผลิตนักเรียนให้
เป็นผู้สมบูรณ์ท้ังด้านวิชาการและคุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียนใหม่  เพ่ือสร้างจิตส านึกการปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน              

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี                
มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะ
แสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1  จ านวน   100   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม                   
เป็นพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามหรือวัดในจังหวัดสมุทรสงคราม 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      20,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี  มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะ
แสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 10.2 นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 



โครงการที่ 77 
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 
2546) และกิจกรรมของนักเรียนชั้นปีที่  1 คือ กิจกรรมลูกเสือ ในการท ากิจกรรมลูกเสือนั้นตามหลักสูตร
นักเรียนต้องท ากิจกรรมเสี่ยงภัย เดินทางไกล บุกเบิกซึ่งจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้วิธีการใช้งานและสามารถใช้งานได้จริงส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการเดินทางไกลได้ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมบุกเบิกได้ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าฐานเสี่ยงภัยได้ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ท าให้การจัดกิจกรรม
สะดวกและราบรื่นไปด้วยดี 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

10,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      10,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 10.2 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการท ากิจกรรมบุกเบิก 
 10.3 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการท าฐานเสี่ยง 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล) หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 



โครงการที่ 78 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความส าคัญถึงอันตรายจากยาเสพติดน้อยลง  อีกทั้ง
เยาวชน  ในสังคมไทยมรความอยากรู้ อยากลอง ขาดการป้องกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกจึงได้คิดจัด
โครงการนี้   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
 5.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด 
 10.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด  

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการที่ 79 
โครงการกิจกรรม To Be Number One และการประกวด To Be Number One 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรม To Be Number One งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม To Be Number One เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาให้รวมตัวกันท ากิจกรรมสร้างสรรค์  และมีความสุข มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.2. เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าให้กับนักเรียน และมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุขกับการออกก าลังกาย 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             



9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๒ และงบ
สนับสนุนอ่ืน
จาก สอศ 

รวมทั้งสิ้น      2,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
 10.2 นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 80 
โครงการด าเนนิงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยการด าเนินการกิจกรรมในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เน้นให้
นักเรียนได้ด าเนินกิจกรรมหลักท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดเพื่อปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้กิจกรรม และให้นักเรียนได้เปิดโอกาสให้แก่ตัวเองได้เรียนรู้การมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแก้ไขปัญหา
การวางแผนการด าเนินงาน และการเขียนโครงการตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ระเบียบเพ่ือเป็น
ประสบการณ์ควบคู่วิชาการและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้น าเยาวชนที่ดีได้ในอนาคต   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมหลัก ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดเป็น
อย่างน้อย กิจกรรมละ 1 โครงการ 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๑ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 

 

 



โครงการที่ 81 
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่  256๓) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่าง
รุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง ให้มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  และมีความสุข เช่น  การตักบาตรตอนเช้า                      
การรับประทานอาหารร่วมกันการแลกเปลี่ยนของขวัญและกิจกรรมนันทนาการและเป็นการปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 



8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 10.2 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 

 

 



โครงการที่ 82 
โครงการเช้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา                   
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐานเป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะตนเอง  เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือให้รู้             
ระดับความสามารถของตนเอง สามารถน าจุดพกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้มีทักษะที่ถูกต้องและรู้จักการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้                     
เพ่ือส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้น าต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  กล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกาส 
 5.2  นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรียนอย่างกว้างขวาง   
 5.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน สังคมและการพัฒนาประเทศ
ต่อไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  สังคมและการ
พัฒนาประเทศต่อไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคและระดับชาติต่อไป 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และสถานที่แข่งขันทักษะในระดับภาคและ
ระดับชาติ 



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
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             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

๕,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      ๕,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา กล้าคิดกล้าท าตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 

 



 

โครงการที่ 83 
โครงการศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
     งานพัฒนาหลักสูตร แผนกวิชา  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 
 เป้าประสงค์พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ/
ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2556) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2556) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานซึ่งเป็นการบูรณาการต่อการ
เรียนการสอน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลด าเนินงานตามแผนกลยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในด้านการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนมีความเป็นผู้น ามากข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
     5.2 เพ่ือเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
     5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

30,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      30,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน  นักศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและน าสิ่งต่างๆท่ีได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมี 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 

 
 



 
 

โครงการที่ 83 
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน  ได้น าเอาผลงานทางวิชาการที่ได้จัดท ามาแล้วทั้งสิ่งประดิษฐ์                    
คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ  มาแสดงให้ทุกคนได้รับรู้จะได้เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา และเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้น าให้กับนักเรียนด้วย 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่ได้จัดท าด้วยตัวเอง 
 5.2  เพื่อให้นักเรียนกล้าคิดกล้าท าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เรียน   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 



 

 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2562 2563 2563 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและน าสิ่งต่างๆ ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 

 
 

โครงการที่ 84 

โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส าคัญในล าดับต้นๆของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนรวมทั้ง                  
ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนส่วนใหญ่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
และรถยนต์มีความประมาทและขาดทักษะความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ถูกต้อง รวมถึงการ
มีจิตส านึกและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
จึงได้จัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการ
ขับข่ีรถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
     5.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
     5.3 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ปลูกจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุนักเรียน   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



 

 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,500   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      1,500    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะ
การขับขี่รถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย 
     10.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



 
 
 

โครงการที่ 84 
โครงการเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) และประดับแถบ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  ซึ่งได้ก าหนดให้มีวิชา              
ลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมฯ                   
(Day Camp) และเป็นการฝึกทักษะในเรื่องระเบียบวินัยรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกัน             
การท างานเป็นทีม มีคุณภาพมีความแข็งแรง  อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ และอีกกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ลูกเสือวิสามัญทุกคนต้องร่วมพิธีประดับแถบซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่
ศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้น ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการอเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) และประดับแถบ นี้ขึ้น เพื่อมีความรับผิดชอบในสังคมมากยิ่งข้ึน       

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อให้ลูกเสือมีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 5.2  เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรม 
 5.3  เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  ทักษะ  และประสบการณ์  ซึ่งกัน
และกัน 
 5.4  เพื่อเป็นการเตรียมการเพ่ือความพร้อมของลูกเสือให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
 5.5  เพ่ือให้ลูกเสือได้เข้าร่วมพิธีประดับแถม 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จ านวน   90   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 



  6.2.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

๒,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      ๒,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
           10.2  นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากข้ึน 
        10.3  นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 



 

 
โครงการที่ 85 

 
โครงการแผนปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลั ยสาร พัดช่ า งสมุทรส งคราม   สั งกั ดส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2539 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 
2 งาน 21 ตารางวา         (ที่ราชพัสดุฯ) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น องค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้
จัดท าโครงการสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประจ าปีขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ณ 
หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เพ่ือให้ได้ร าลึกผู้มีพระคุณที่ได้ร่วมกันก่อตั้งวิทยาลัยฯ เป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงาม
ระหว่างครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ได้ร าลึกถึงผู้มีพระคุณที่ได้ร่วมกันก่อตั้งวิทยาลัย
ฯ  
 5.2 เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 6.2 เชิงคุณภาพ 



  6.2.1 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันร าลึกถึงผู้มีพระคุณและ
เสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และคณะครู-อาจารย์ บุคลากร 
และนักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 คณะครู-อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้ร าลึกถึงผู้มีพระคุณที่ก่อตั้งสถานศึกษา และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.2 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันเสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และ
 จรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.3 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 



               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

โครงการที่ 86 
โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ไร้ขีดจ ากัดและรวดเร็วท าให้เกิดการไหลบ่าของข้อมูล
ข่าวสารและวัฒนธรรมต่างชาติสามารถเข้ามาในสังคมของคนไทยได้ง่าย จึงท าให้หลายครั้งจึงเกิดพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม แปลกใหม่ สับสนและขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม ส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบจากข้อมูล ข่าวสาร
และวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะกับสภาพสังคม โดยกระบวนการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจนท าให้นักเรียนลืม
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทหรือหน้าที่ที่นักเรียนควรพึงปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแผนก
ปกครองจึงได้น านโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้คนไทย(รวมทั้งนักเรียน)หันมาใส่ใจค่านิยมที่ประชาชนคนไทย
พึงมี เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน  

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
 5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการให้กับนักเรียน 
 5.3 เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
สถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ทุกคน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมค่านิยม
หลัก            ของคนไทย 12 ประการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 



  6.2.1 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย                   
12 ประการ ตามจุดเน้นในระดับช่วงชั้น 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 10.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
 10.3 บูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
สถานศึกษา 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 
 
 

โครงการที่ 87 
โครงการสร้างจิตส านึกรักชาติ รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประวัติศาสตร์ ถือเป็นการปูพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ ท าให้เกิดจิตส านึก และความภาคภูมิใจใน
ประเทศชาติ รวมถึงการรู้จักคุณค่าและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ให้ ประวัติศาสตร์ช่วยให้
เรียนรู้เรื่องราวจากอดีตเพ่ือเป็นบทเรียนส าหรับปัจจุบัน องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการศึกษาประวัติศาสตร์ 
จะท าให้เข้าใจถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหานั้นๆได้ เป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนมอง
อะไรแบบรอบด้าน หลายมุมมองโดยใช้หลักฐานและความเป็นเหตุเป็นผลประกอบ มากกว่ามองอะไรเพียง
มุมมองเดียว ท่ามกลางสังคมไทยขณะนี้ ที่มีการแบ่งเป็นฝักฝ่าย เกิดการเผชิญหน้ากันไม่มากก็น้อยนั้น 
ประวัติศาสตร์อาจจะท าหน้าที่ได้ดี ในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียน หรือผู้คนในสังคมให้รู้จักการใช้เหตุผล คิด
วิเคราะห์มองอะไรอย่างหลากหลาย พยายามวางตัวเป็นกลาง ไม่เชื่อข้อมูลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างง่ายๆ แล้วคิด
ใคร่ครวญโดยถือหลักของเหตุผล ในระดับของปัญญาชนมากกว่าความรุนแรง 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 5.2. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมือง
ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ให้นักเรียนในสถานศึกษา 
 5.3. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เกิดความรัก ความภูมิใจและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 



  6.1.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนัก
ถึงคุณค่าและความส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ. 
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 10.2 นักเรียนได้มีความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติ
บ้านเมืองด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ให้นักเรียนในสถานศึกษา 
 10.3 นักเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 



 
 
 
 

โครงการที่ 88 
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 
 เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงการที่ต้อง
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีและมีความตระหนักต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา และเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมในแผนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีให้แก่
นักเรียน นักศึกษา การมีส่วนร่วมช่วยเหลือสถานศึกษา การรู้จักการท างานเป็นทีมจึงได้เสนอโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาข้ึน 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาดูแลรักษาความสะอาดเพ่ิมขึ้น 
 5.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.3 เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน ๑๕๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



 

 

 

 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ.  
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      1,000    
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1  พื้นที่ภายในสถานศึกษามีความสะอาดมากยิ่งข้ึน 
 10.2  นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 



 
 

 
 

โครงการที่ 89 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยกีฬาและนันทนาการ   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ์ 3.2 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นว่า การอาสาพัฒนา เป็นงานที่เสียสละความสุขสบายของตนเองหรือประโยชน์
ของตนเองให้แก่ผู้อ่ืน นักเรียน นักศึกษา นั้นก็มีส่วนที่จะช่วยเหลือ เสียสละ สร้างแรงกระตุ้นในการเป็นคนดี 
เป็นพลเมืองที่ดี ความรู้ความสามารถทางด้วยทักษะวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เช่น การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง สอนอาชีพเพ่ือน้อง ทาสี
อาคารเรียนห้องสมุด ปรับปรุงพื้นท่ี ตัดหญ้าในเขตชุมชน ช่วยเหลือท าความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ดีในการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม สอดคล้องกับปรัชญาสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยฯ 
ที่ว่า สุภาพ พอเพียง จิตอาสา ฉะนั้นจึงเห็นควรในการสนับสนุนในด้านจิตอาสา การช่วยเหลือผู้อ่ืนให้เกิดขึ้น
จากนักเรียน นักศึกษา  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกเป็นจิตอาสามากยิ่งขึ้น 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การน าความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการท างาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 120 คน  



 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ.  
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

-   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      -    
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1  ประชาชนพึงพอใจ การเป็นจิตอาสาที่ดีของนักเรียน 
 10.2  นักเรียนตอบสนองและช่วยเหลือสังคมได้ 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



 
 
 
 

โครงการที่ 90 
 

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  
 เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
 กลยุทธ์ 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยท้ังภายในและภายนอก 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะเด็กจะต้องมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต้องรังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีการปลูกผังจิตส านึกการประพฤติปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องในฐานะประชาชน โดยสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น าที่ดี มีเวที
การสร้างจิตส านึก การรักชาติ การน ากระบวนการประชาธิปไตยมาใช้ในการเรียนและการท ากิจกรรม จะต้อง
ยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน เป็นคนมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น มีทัศนคติท่ีดีต่อเพ่ือนมนุษย์ เคารพ
กฎหมาย เขา้ใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตใจที่เป็นธรรมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยหลักนั้นสถานศึกษา
จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประธานชมรมวิชาชีพ หัวหน้า
ห้อง ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยมาให้เกิดข้ึนกับนักเรียน นักศึกษา  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเคารพในระบอบประชาธิปไตย 
 5.2 เพ่ือเสริมสร้างความมีเหตุผล การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน 20๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 



  6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ.  
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
 10.2 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 



 
 
 

 
โครงการที่ 91 

 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวัยรุ่นยุคใหม่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุทธดา  เมืองเสน   
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 

       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
เป้าประสงค์  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ ระบบสารสนเทศและใช้งานอย่างมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดท าระบบให้มีความพร้อมในการใช้งาน
ต่อไป และสร้างความเข้าใจในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้และเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2 เพ่ือให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ได้อบรม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๒ 256๓ 256๓ 256๓ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 



1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๒ 

อกศ.  
6๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 6๓ 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
      10.1 นักเรียน นักศึกษา รู้เท่าทันเทคโนโลยี และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงการที่ 92 
โครงการ จัดซื้อวัสดุชุดเครื่องนอนห้องพยาบาล  

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี   สหนนัทรายุทธ 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ข้อ ๑๐.  นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 
ข้อ ๓.  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อ
แม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีห้องพยาบาลไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษาพยาบาล  ดังนั้น  งานสวัสดิ การ
นักเรียน  นักศึกษา   มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อชุดเครื่องนอนห้องพยาบาล เนื่องจากของเก่ามีสภาพช ารุด  
๕. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพ่ือจัดเตรียมซื้อวัสดุชุดเครื่องนอน เพ่ือรักษาความสะอาดส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้
เพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ   
 ๕.๒ ห้องพยาบาลมีพร้อมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร             
ของวิทยาลัยฯ  
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  และปวส.  จ านวน  ๓๕๐  คน   
                               บุคลากรของวิทยาลัยฯ จ านวน  ๔๖  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๑.๒  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  เพียงพอ  ก่อนที่จะส่งต่อถึงมือแพทย์ 
๗. พื้นที่ด าเนนิการ   ห้องปฐมพยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 
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.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

 
           

๒.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          

๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  
 

          
๔.  สรุปและประเมินผล            

 

 
๙. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๓ 

อกศ.  
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ       5,000   

รวมทั้งสิ้น       5,000   

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ  โดยการปฐม

พยาบาลเบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ  
 
 
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑๒. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๓. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวสุทธินี   สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 
๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายธนวัฒน ์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา 
๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ ..................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงการที่ 93 
โครงการจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ประจ าปีงบประมาณ  2563    

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสมส่ง   พูลผล     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์  พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  
    สังคม  ท้องถิ่น 
        กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เพ่ือผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพ
อิสระได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ ของการจัดการเรียน
การสอนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   จึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ 
โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  บูรณาการร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการ    ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
โรงเรียนพ่ี โรงเรียนน้อง ชุมชน และสังคม   ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หน่วยงานภายนอก  
จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจระหว่างสถานศึกษาและสังคมภายนอกสถานศึกษา การแบ่งปันความรู้ และแสดง
ศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา“เป็นสถานศึกษาเพ่ือการฝึกอาชีพ” และ              
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ฝึกอาชีพ บริการชุมชน” และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2563   เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการ



สถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาที่สมดุล และ

ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
  
5.2  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการ

ให้บริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น       
5.3  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพสู่สังคม     
5.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการ

และวิชาชีพ  
5.5  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เรียนแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 

 6.1.2  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการของโครงการ /กิจกรรม และมีผลการ
ประเมินโดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และ ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2562 2563 2563 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.  เสนอโครงการ
เพ่ือขออนุมัติ 

            

2.  วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

3.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            



4.  สรุปและ
ประเมินผล 

            

 

 

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวด
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

1.ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย      5,000    
3. ค่าวัสดุ       5,000    

รวมทั้งสิ้น       10,000    

**หมายเหตุ**ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
10.1   บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่

การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
10.2   ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการอย่าง

เต็มศักยภาพ 
10.3   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพสู่สังคม     
10.4   ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
10.5   มีการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
10.6   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการของโครงการ /กิจกรรม และมีผลการประเมิน

โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  

12. การติดตามและการประเมินผล 
12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากด าเนินโครงการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ.......................(นางสมส่ง   พูลผล)     หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 



          รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ.....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

โครงการที่ 94 
โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรใช้ในสถานศึกษา  

เป็นโครงการสอดคล้องกับการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ   
    แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม 

ท้องถิ่น  
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านักและเสริมสร้างความเป็นพลเมือง

ไทยพลเมืองโลก 
    แผนยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     กลยุทธ์ 2.1  ปลูกจิตส านักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การศึกษาในปัจจุบันไม่ได้จ ากัดแค่เพียงการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนเท่านั้น เพราะอาจท าให้
ผู้เรียนรู้สึกเบื่อ ไม่อยากเรียน ภายในบริเวณต่าง ๆ ของวิทยาลัย เช่น สนามหญ้า สนามฟุตบอล สวน เป็นต้น 
สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและเพ่ิมประสบการณ์ได้  สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
ศึกษาได้จริง เช่น สวนสมุนไพร สวนพฤกษาศาสตร์ เป็นต้น  เพ่ือจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาได้หลากหลาย ให้นักเรียนได้สังเกต ทดลอง สัมผัส กับธรรมชาติ  พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
โดยทั่วไปมีจ านวนมากมายหลายชนิด ซึ่งเยาวชนในท้องถิ่นไม่รู้จักและไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
เสริมสุขภาพให้แข็งแรง หรือใช้เป็นยารักษาโรค ทั้งพืชที่เป็นสมุนไพรในการรักษาโรคและพืชสมุนไพรที่ใช้ใน
การประกอบอาหาร นอกจากใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งพักผ่อนได้อีกด้วย   

วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการที่จะบ่มเพาะนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนเก่ง ดี และมี
ความสุข รอบรู้ในเรื่องสมุนไพรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษาให้เป็นสวนสมุนไพร อนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในสถานศึกษาได้  อีกทั้งร่วมพลังในการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง น าไปสู่การด าเนินชีวิตบน
พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 



5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านสมุนไพรภายในสถานศึกษา 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จริงจากแหล่งธรรมชาติ สามารถสังเกต ทดลอง และสัมผัสได้ 
5.3  เพ่ือรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาปลูกให้เป็นหมวดหมู่ 
5.4  เพ่ือจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป 
5.5 เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอน                      
ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และด้านพัฒนาบุคลการของสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  บุคลการและนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน  200 คน 
6.1.2  มีแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างน้อย 20 ชนิด 

6.2  เชิงคุณภาพ        
6.2.1  นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชที่เป็นสมุนไพร

เพ่ือเผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไป  
6.2.2  นักเรียนสามารถน าพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ใช้ในสถานศึกษา 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕62 ๒๕63 ๒๕63 ๒๕63 
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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             

๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         งบประมาณ 
ส านักงาน ๒. ค่าใช้สอย         



๓. ค่าวัสด ุ      5,000   คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น      5,000   

***หมายเหตุ  ถั่วจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ*** 

๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
 10.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีสวนพืชสมุนไพรไว้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือรองรับการบริการ
วิชาการทางและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคมและท้องถิ่น 
 10.2 นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่นมากข้ึน  
 10.3 บุคลการและนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรใช้ในสถานศึกษา 
 10.4 บุคลการและนักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน                       

๑1. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑3. ผู้เสนอโครงการ....................(นางสมส่ง  พูลผล) หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
๑5. ผู้เห็นชอบโครงการ ................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชยั) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
         รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
๑6. ผู้อนุมัติโครงการ..................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

โครงการที่ 58 
 

โครงการขับเคลื่อน เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๒) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรยีมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่า  
       เทียม เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการ    
       แข่งขันและสนับสนุนความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่ 
       จะน าความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ปลูกฝัง 
       รากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ในการ 
      ด าเนินชวีิตน าสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    



                เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมน าความรู้ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมาสร้างเป็นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
ต่อไป 
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้น
คุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนของ
วิทยาลัย 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                นักเรียน นักศึกษา จ านวน  จ านวน  ๑๙๔ คน 
          ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น ๙๐% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                ๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึง
ประสงค์ในเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
                ๖.๒.๓ สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
                ๖.๒.๔ สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ ๒๕๖๓ 

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. เสนอโครงการเพื่อ 
ขออนุมัติ 

            



๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 
 

๙. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะ
สั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๒ 

อกศ. 
๖๓ 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ 

๖๓ 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค่าตอบแทน - - - ๕,๐๐๐ - - -  
๒. ค่าใช้สอย - - - ๕,๐๐๐ - - -  
๓. ค่าวัสดุ - -  ๑๐,๐๐๐ - - -  

รวมทั้งสิ้น - - - ๒๐,๐๐๐ - - -  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต น าสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 
๑๑. ผู้เสนอโครงการ     ...................(นางสาวเรอืงรตัน ์ นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ     ................. (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


