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ค าน า 
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โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้ ระบุผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการดําเนินงาน ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติ ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จะเป็นแผนที่กํากับทิศทางการดําเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
วิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 
1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 

       3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโ ลยีของ

ประเทศ 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพ 
6.  วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7.  ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ 
 1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2.  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4.  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
 1.  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 2.  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.  ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
 5.  ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
 6.  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
 7.  การสร้างและกระจายโอกาส 
 8.  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
 9.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
 10.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 11.  ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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นโยบาย  ยุทธศาสตร์  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 
1. “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” 
2. “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ําใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่า 

ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”กระทรวงศึกษาธิการโดย

หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนํากระแสพระราชดํารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
การสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดํารัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็น
เส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 
 แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้อง
สอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้ 

1. ทําให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ส่วนที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป 
2. ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ 
3. ปรับลดภาระงานที่ไม่จําเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง 
4. เร่งปรับหลักสูตร/ตํารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตําราต้องคุ้มราคา 
5. ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทํา สามารถเข้าทํางานในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ให้ทันปี 2558 เพ่ือช่วยแก้ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมได้ 
6. ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทําให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 
7. ใช้สื่อการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
8. ลดความเหลื่อมล้ําจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
9. นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
10. การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
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แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 
          1. การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่ 

1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง 

และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ 
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก 

และทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน 
ในแต่ละสาขาวิชา 

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์ 
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยํามากข้ึน 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
  ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดําเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่

หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่ง
บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
3.1 ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง 

หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือให้การสนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา
เหตุผล และความสําคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้ง
ถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลัก
ของชาติ 

4. งบประมาณ 
     4.1 งบลงทุน 

1) ให้เตรียมการดําเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งดําเนินการตามแผนที่กําหนดเพื่อให้เกิด 

การกระจายงบประมาณในพ้ืนที่ 
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     4.2 งบกลาง 
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จําเป็น 
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

     4.3 การใช้งบประมาณในการดําเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ซึ่งรัฐบาลจะ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกระทรวงและมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ คตร.เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของระทรวงศึกษาธิการ 
และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือความโปร่งใสและถูกต้อง 

     4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณาการ  
งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก  
เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน 

อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น 
  2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดคําสั่งไปยังหน่วยรอง 

และหน่วยปฏิบัติได้ทันที รวดเร็ว และทั่วถึง 
  3) ให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และทดสอบระบบที่มีอยู่เสมอ 
5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์ อาทิ 
  1) เสมาสนเทศ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจภายใน

องค์กร หน่วยงาน 
  2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ 

กับประชาชน 

6. อ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน  

นักศึกษา ทั้งที่ เกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ การกล่าวหาพฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง  
ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บปุวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิดวาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกําหนดมาตรการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน ในการปูองกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้างความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือทําการซักซ้อมความเข้าใจอยู่ เสมอ ซึ่งเบื้องต้น   
ต้องมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) มีการจัดระบบและกําหนดผู้ปฏิบัติที่ชัดเจน 
๒) มีวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และระยะยาว 
๓) สํารวจระบบที่มีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
๔) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามลําดับชั้นอย่างรวดเร็ว  
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7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร เช่น        ร่วม

กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานระหว่างกําลังศึกษา และการรับเข้าทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 

8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ 
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน 
8.2 กําหนดบทบาทภารกิจในสิ่งที่ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน 
8.3 กําหนดความต้องการและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง 

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนด

อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน 

ในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 

ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ
สามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

11. ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
11.1 ให้มีการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand) โดยบูรณาการเข้า

กับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้
เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพ่ือขับเคลื่อนงานการจัดการศึกษา การใช้สื่อเพ่ือสร้างความเข้า
ใจความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ” 

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  

จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทําให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและสถานศึกษาทุก

ระดับ 
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความปลอดภัย

ให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคามของแต่ละพ้ืนที่ และมี
การซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ 
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14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
14.1 ให้น้อมนํากระแสพระราชดํารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้และ

เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข 
14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํานักเรียน และครูออกนอก

ห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ เป็นต้น ควรส่งเสริมให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถ  

15 การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ

ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ทักษะชีวิต 

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ

สนับสนุนการดําเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น 

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการทําระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือเป็นระบบดูแล

นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคล  ได้เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้งอุทกภัย
ต่างๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นท่ีในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่
เหมาะสมต่อไป  
 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 

1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตําแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย 
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

1.2 หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาด หากพบข้อมูล 
    - ดําเนินการสอบสวนหาผู้กระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง 
    - ทําการตรวจสอบช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้น ๆ และทําการแก้ไข 
    - ปรับปรุงระบบ ระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก 
1.3 ดําเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ตามลําดับ

ชั้นต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทําผิดดังกล่าว  
2. นโยบายด้านสวัสดิการ  

2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2 ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณี
เสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสํานึกรู้จักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ

โรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน 
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูก

จิตสํานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะที่ถูกต้อง 
 

4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ 
- ให้ใช้หลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและความจําเป็นของหน่วยงาน 

4.2 ระบบการซ่อมบํารุง 
- ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบํารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งานกําหนด

ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบํารุง 
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ 
- ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรม

อย่างต่อเนื่อง 
 

นโยบายเฉพาะ 
การอาชีวศึกษา 
1. ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความสําคัญและเข้าสู่การเรียนสาย

อาชีวศึกษาให้มากข้ึน 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.) และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและระบบการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เมื่อจบการศึกษาแล้วให้
ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 

3. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที 

4. แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

 1) ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง 
 2) เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างนิสัยการประกอบอาชีพ 

การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
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5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

6. จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ
การขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น 

7. จัดการศึกษาอาขีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่มประชาคม
อาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต้น 

 

การเปลี่ยนค่านิยมของอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากขึ้น 
 ทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จบแล้วได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ สามารถออก
ใบประกอบอาชีพได้ 
  ความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงและเม่ือจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพได้ทันที 
  การลดเรื่องการทะเลาะวิวาท เพื่อสร้างความปลอดภัย 
      - ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง 
      - ให้โอกาสนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการเพ่ือเป็นการสร้างนิสัยในการรักการประกอบอาชีพ 
การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
  การทําให้วิทยาลัยอาชีวะมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      - ให้มีการจัดการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
      - การจัดการศึกษาด้านปิโตเคมี 
      - การท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มัคคุเทศก์ 
      - การจัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ เช่น การเปิดสอนหลักสูตร
เกี่ยวกับระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการเงิน 
  จัดการศึกษาอาชีวะมาตรฐานสากล การจัดการอาชีวศึกษาอาเซียน ร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
รวมทั้งจีน ญี่ปุุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ค เยอรมัน 
 

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
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2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจําเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทาง
หนึ่ง 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  กระจายอํานาจการบริหารจัด
การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุ
เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มี
ความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
อย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่
การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การ

ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ดําเนินไปใน ทางสายกลาง  โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม แผนภูมิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1. กรอบแนวคิด  
           เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต 
เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
ส่วนที่ 2. คุณลักษณะ  
           เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสาย
กลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
ส่วนที ่3. ค านิยาม  
           ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้  
           ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน 
เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
           การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 
ส่วนที่ 4. เงื่อนไข  
            การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรม
เป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
            เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่
จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
            เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
ส่วนที่ 5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
             จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
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ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2574) 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โดยมี พล.อ.อ.ประ
จิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดประชุมว่า สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีภารกิจหลักใน
การจัดทํานโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬากับการศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท โดยแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดเวลาของแผนในปี 2559 เพ่ือให้ทันเวลาในการประกาศใช้
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับต่อไปในปี 2560 สกศ.จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการศึกษา พ.ศ.2560-2574 ระยะเวลา 
15 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บทสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ที่เน้นการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและเป็นที่
ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

โดย สกศ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ
ดําเนินการ ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีการจัดประชุมในวันนี้
เพ่ือนําเสนอทิศทางของแผนและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในกรุงเทพฯ และรับฟังความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค 
เพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับแก้เพ่ิมเติมสาระในร่าง กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมจัดทํารายละเอียดของแผนต่อไป 

ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 9 ด้าน คือ 
1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
3) ยุทธศาสตร์การกระจายอํานาจไปสู่สถานศึกษา 
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
5) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
8) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ (สถาบันอาชีวศึกษา/
สถาบันอุดมศึกษา) 
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวเปิดงานมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า จากการนําเสนอความเป็นมาในการ
จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าทุกคนได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร แต่การพัฒนาบุคลากรนั้นยัง
ไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ ดังนั้น การระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ประสบการณ์ของทุกท่าน ณ ที่นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และจะเป็นโอกาสสําคัญในการวางรากฐานสู่อนาคตอีก 15 ปี
ข้างหน้า ซึ่งการเตรียมการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษาของ
ประเทศครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะพิสูจน์ว่าประเทศจะไปตามทิศทางที่คาดหวังไว้หรือไม่ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ขณะนี้ประเทศต้องการความร่วมมือจากทุกฝุาย และประชาชนก็ยังต้องการการ
สนับสนุนจากรัฐบาลในการที่จะเข้าถึงการบริการของภาครัฐ โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพ่ือ
จะหลุดพ้นจากการเป็นประชากรรายได้น้อยสู่รายได้ปานกลางในอนาคตอันใกล้  ซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาทําให้เกิด
ปัญญา แต่ปัญญาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องมีการสร้างเสริมบุคลากรอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ให้มีความพร้อม
ต่อบริบทที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญในการสร้างบุคลากร ก็คือครูและผู้บริหารทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ ที่จะเป็นผู้สร้างบุคลากร
ที่ดีให้กับประเทศ ดังนั้นครูและผู้บริหารต้องมีการเตรียมพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและความคิดที่เกิดประโยชน์กับ
การสร้างแผนงานต่างๆ เพ่ือนําพาบุตรหลานไปสู่ความก้าวหน้าต่อไป ซึ่งตนมีความเชื่อมั่นในตัวครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมั่นต่อ สกศ. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
จะสามารถระดมความคิดเห็น วางกรอบ และบรรจุนัยสําคัญไว้ในแผน พร้อมขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับ
การปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล และแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้ง
ในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจด้วย จึงขอเป็นกําลังใจและขอบคุณที่จัดการประชุมระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ใน
ครั้งนี้ และมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในประเด็นต่างๆ  เท่าที่จะสามารถดําเนินการให้ได้ 
 
ภายหลังการเปิดประชุม รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2574 สู่การปฏิบัติ” ดังนี้ 

การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ เปรียบเสมือนเป็นแผนธรรมนูญด้านการศึกษา ซึ่งต้องการให้เป็นกรอบ
การศึกษาท่ีมีแนวทางที่ชัดเจน เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรม และต้องยอมรับว่าจากสภาพการศึกษาของไทยจากวันนี้ไปถึงอีก 15 ปีข้างหน้า กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้
เริ่มต้นจาก 5 หรือ 6 แต่บางเรื่องเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบเสียด้วยซ้ํา ดังนั้นการจะวางแผนการศึกษาในอนาคต
ข้างหน้าอีก 15 ปี เราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองเพ่ือทบทวนการดําเนินการที่ผ่านมา แก้ไขปัญหาให้ได้ จึงจะสามารถ
วางแผนและเดินหน้าขับเคลื่อนงานการศึกษาต่อไปข้างหน้าได้ 
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ในส่วนของร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ สกศ.ได้ด าเนนิจัดท าขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงาน 9 ด้านนั้น ถือว่ามีความครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้ว แต่ก็ต้องการเน้นย้ าใน 9 ประเด็นที่ต้องการจะเห็น
อยู่ในแผนการศึกษาฉบับใหม่นี้ ได้แก่ 

 หา “หล่ม” หรือปัญหาให้เจอ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องหาให้เจอให้ได้ เมื่อหาเจอแล้วก็ต้องจัดทําแผน
ออกจากหล่มภายในห้วงแรกของแผนการศึกษาชาติให้ได้ อาทิ ประเด็นปัญหาของจุดเน้นตามกรอบการปฏิรูป
การศึกษา อาทิ เรื่องของครู ที่มีแหล่งผลิตครูถึง 60 แหล่ง จะทําอย่างไรให้แต่ละแหล่งมีมาตรฐานการผลิตที่เท่าเทียม
กัน เป็นต้น 

 ความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแต่ละกลุ่ม เริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่แผนงานของการศึกษาแต่ละ
ระดับจะต้องมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะช่วงของรอยต่อในแต่ละระดับจนถึงการ
ทํางานภายหลังจบการศึกษา อาทิ นักเรียนชั้น ม.6 ที่จะต้องสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งผู้จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและอุดมศึกษาไม่ควรที่จะต้องโทษกันว่าใครสอนดีไม่ดี แต่ควรที่จะจับมือเดินไปด้วยกัน สพฐ.ก็ต้องผลิตครู 
ฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนมหาวิทยาลัยเองก็ต้องมีแผนในการผลิตและพัฒนานิสิตนักศึกษา
อย่างเป็นระบบและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะในการทํางานที่ไม่เพียงความรู้ด้าน
วิชาการเท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตด้วย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจ๊อบไทยดอทคอม และแคเรียร์วีซ่า ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ช่องว่าง
ทักษะที่สําคัญในโลกการทํางาน” เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วประเทศ 

โดยมีทักษะ 7 ประการ ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาให้นิสิตนักศึกษา ประกอบด้วย 
1) ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
2) เป็นได้ทั้งผู้นํา ผู้ตาม และผู้ช่วย ในทุกสถานการณ์ พร้อมทํางานที่ท้าทาย โดยมองประโยชน์องค์กรมากกว่า
ประโยชน์ตนเอง  
3) สามารถคิดและทําได้เองโดยไม่ต้องรอคําสั่ง  
4) ต้องมุ่งม่ันที่จะทํางานให้สําเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้  
5) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การทํางาน  
6) มีคุณสมบัติการทํางานแบบมืออาชีพ ตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการทํางานอยู่เสมอ และมีความอดทนอด
กลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้  
7) มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักลําดับความสําคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้
ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม 

ดังนั้น ขอให้ทั้งครูและคณาจารย์ ช่วยทบทวนด้วยว่าได้ให้ความรู้หรือสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้เรียนของเรา
หรือไม่ โดยเฉพาะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยส่งเสริมทักษะทั้ง 7 ด้านให้แก่นิสิตนักศึกษาด้วย พร้อม
ทั้งช่วยสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาเท่าที่จะทําได้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติเดินหน้า
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ไปพร้อมกันอย่างเป็นระบบ และขออย่าใช้ค่านิยมเดิมๆ ที่ทําเพียงสอนให้จบปริญญาเท่านั้น แต่ก่อนจะจบเด็กต้อง
ได้รับการเตรียมตัวเป็นอย่างดีด้วย 

 แผนต้องปฏิบัติได้จริง โดยผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน จะต้องมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการจัดทําแผน ซึ่ง สกศ.จะต้องพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดเก่ียวข้องบ้าง จากนั้นจึงจะระบุไว้ในแผนในแต่ละช่วง 
ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีสิ่งสําคัญคือทุกคนต้องรับรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องส่วนใดอย่างไร และมี
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดในการดําเนินงานแต่ละห้วงอย่างไร ดังนั้นเมื่อทุกกระทรวงได้ร่วมจัดทําและรับรู้แผนดังกล่าว
แล้ว ก็จะสามารถกลับไปทําแผนปฏิบัติในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ต่อไป  

 แผนต้องด ารงความมุ่งหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนตัว ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแผน
ได้ตามสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การทํางานขับเคลื่อนมีความราบรื่น แต่ก็ไม่ควรจะ
ปรับหรือเปลี่ยนแปลงเปูาหมายที่ตั้งไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีอะไรสําเร็จเลย 

 การกระจายอ านาจ  ซึ่งมีอยู่ในร่างกรอบแผนการศึกษาอยู่แล้ว แต่ขอให้ใช้เงื่อนไขในการดําเนินการ
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ไม่ควรใช้ห้วงเวลาเป็นตัวกําหนด ทราบว่าทุกคนคงรู้ดีถึงประสบการณ์การกระจายอํานาจ
ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร โดยคําว่า เงื่อนไข ในที่นี้หมายถึงต้องหาปัจจัยในความพร้อมให้ครบถ้วนชัดเจน และนํามาใช้
เป็นตัวกําหนดการกระจายอํานาจ ซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องทําพร้อมกันทั้งหมดในทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย หรือในทุก
เรื่อง 

 การประเมินผล ควรมีการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในแผน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประเมินของ
ภาครัฐหรือองค์การมหาชน และจะต้องปฏิบัติตามแผนด้วย ทั้งการประเมินตามเรื่องและห้วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน 
การประเมินทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับแผนนี้ เพ่ือจะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน ปรับปรุงการทํางานของ
แต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

 การวิจัย  ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหล่ม จึงขอให้มีการระบุการศึกษาวิจัยไว้ในแผนอย่างเป็น
รูปธรรม และกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยในประเด็นปัญหาและพัฒนาส่วนต่างๆ อย่างมีเหตุผลและมีแนวทางท่ี
ชัดเจน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่จะรองรับการพัฒนาประเทศ
ต่อไป อย่างไรก็ตามขอเสนอให้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เพ่ือนําความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์และศาสตราจารย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศด้วย 

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของร่างแผนอยู่แล้ว และตนก็ต้องการให้มี
คณะทํางานประชารัฐรวมอยู่ในแผนด้วย เพราะเรื่องของการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ประกอบกับขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมเป็นคณะทํางานประชารัฐอยู่แล้วใน 2 คณะ คือการ
จัดการศึกษาตามด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นํา และด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

 งบประมาณ ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมจัดทําแผนรายจ่ายงบประมาณร่วมกับสํานัก
งบประมาณอยู่แล้ว โดยจะคํานึงถึงสถานการณ์คลังของประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการจัดทํางบประมาณของแต่ละหน่วย
ขอให้ตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย ไม่ควรของบประมาณมากจนเกินไป ที่อาจจะทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือ
เปูาหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของงบบูรณาการอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา 
ทักษะเยี่ยม          เปี่ยมความรู้       เชิดชูคุณธรรม              สัมพันธ์ชุมชน 

วิสัยทัศน์ (vision) 

 มุ่งม่ันจัดการอาชีวศึกษา ด้วยการฝึกอาชีพที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมตรงกับความต้องการของชุมชน
และตลาดแรงงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับเทคนิค ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และชุมชน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
- จัดฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ 
ชุมชน 

- จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

- ขยายโอกาส การเรียนรู้วิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขาดโอกาสในการเรียน ให้สามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 - พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการและแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 2560 - 2563 

 - เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าหมาย 
 - ให้บริการด้านวิชาชีพ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป 
 - ผู้เรียนมีทักษะฝีมือได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้และภาคอุตสาหกรรม 
 - จํานวนผู้เรียนทางด้านวิชาชพีเพ่ิมข้ึน ภายใต้หลักคุณธรรมนําความรู้ 
 - สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม 
 - พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ 
 - ต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 
 

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1. จุดเน้นด้านการเรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. จุดเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. จุดเน้นด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5. จุดเน้นด้านการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และการวิจัย 
6. จุดเน้นดานการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
7. จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 
1. รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับเหรียญทองแดง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค 

ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556 การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2. รางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําวันครู 16 มกราคม 2556 
3. รางวัลผู้สอนดีเด่น ครูสมชาย ดําสง่า 
4. รองวรรณยุทธ  จิตสมุทร ได้รับมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

ระดับกลาง รุ่นที่ 14 จากสถาบันพระปกเกล้าประจําปี 2556 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเล่ย์บอลชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 

“สิงห์บุรีเกมส์” 15 – 20 กรกฎาคม 2556 จังหวัดสิงห์บุรี 
6. ครูอุเทน พร้อมมูล ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุมทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย “สิงห์บุรีเกมส์” จังหวัดสิงห์บุรี 
7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการออกแบบทรงผมสตรีระดับเหรียญทอง ในงานมหกรรมอาชีวศึกษา

ภาครั้งท่ี 22 จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม 
9. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กีฬาวอลเลย์บอลชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง 
10. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

การประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านมหาชน ด้านการอาชีวศึกษา 
11. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั่งที่ 9 
12. รางวัลรองชนะเลิศ อันอับ 3 ประเภทที่ 1 อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนระดับ

อาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปี 2555 ค่ายนักประดิษฐ์ “เครื่องรีไซเคิลน้ํามันล้าง
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม” 

13. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง ประเภทวิชาชีพระยะสั้น งานออกแบบ
ทรงผมสตรีในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
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14. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทวิชา วิชาชีพระยะสั้น ทักษะงาน
เสริมสวยสาขางานออกแบบทรงผมสตรี (บ๊อบเท) ระดับชาติ 

15. รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ระดับเหรียญทองแดง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุม
วิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 21 

16. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 10 
17. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย กึฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 11 “มหาชัยเกมส์” 
18. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับประกาศเกียรติคุณการนํานโยบายส่งเสริมความร่วมมือสถาน

ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์การวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์
กําลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) ประจําปีการศึกษา 2556 

19. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โครงการ
สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2558 

20. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภท
วิชาชีพระยะสั้น ทักษะงานเสริมสวย วาขางานออกแบบทรงผมสุภาพสตรี ระกับภาค ภาคกลางครั้งที่ 23 ประจําปี
การศึกษา 2558 

21. รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง “เครื่องภายภาพบําบัดผู้ปุวยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วงขา” ประเภทที่ 
11 สิ่งประดิษฐ์เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ (ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) “สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจําปีการศึกษา 2558 

22. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ไดรับประกาศเกียรติคุณการนํานโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์การวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์
กําลังคนอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 ระดับดีมาก (ร้อยละ 100) 

23. รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
ระดับชาติ ประจําปี 2558 

24. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เป็นสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จอย่างสูง ในการดําเนินกิจกรรม 
“การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน” ประจําปี 2559 
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3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เรียนและผูส้ าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  
 กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.2 การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) 
 กลยุทธ์ 1.3 การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ 
   ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 
เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน  
   ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มี  
   คุณภาพและมาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมี 
   คุณภาพและได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.2 การจัดทําแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 กลยุทธ์ 1.4 การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.5 การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
แผนยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหารครู และบุคลการทางการศึกษาและระดมทรัพยากรในการจัดการ  
   อาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 
 กลยุทธ์ 2.2 บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
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แผนยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการระบบดูแลนักเรียน 
 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
เป้าประสงค์  พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  
   สังคม  ท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์วิทยบริการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
      กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส พิการ และผู้สูงอายุ 
      กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือให้สามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพหลัก อาชีพรองได้ 
     กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาให้ความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ 
      กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาบุคลากร สื่อ เพื่อสามารถอบรมวิชาชีพผู้ด้อยโอกาส 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
เป้าประสงค์  มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
   อาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริม เผยแพร่การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ 
แผนยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนให้ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนให้นักเรียนจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.3 นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูและนักเรียนไปใช้ 
   ประโยชน์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
พลเมืองโลก 

เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น 
   พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.2 ร่วมทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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 กลยุทธ์ 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยท้ังภายในและภายนอก 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 2.1 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 
 กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาอาชีพให้พลเมืองได้พ่ึงพาตนเองด้านอาชีพ 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ 
   ระดับสากล 
 กลยุทธ์ 3.2 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
 กลยุทธ์ 3.3 สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีก 
   อย่างน้อย 1 ภาษา 
 กลยุทธ์ 3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดทําแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 กลยุทธ์ 1.3 จัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชา  พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 1.4 ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรวิชาชีพ 
แผนยุทธศาสตร์ที่  2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 2.1 ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 
 กลยุทธ์ 2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา 
 กลยุทธ์ 2.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 2.4 การสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 2.5 ผู้สําเร็จการฝึกอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์  สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระดับคุณภาพภายในระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 1.2 บริหารจัดการโดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.1 กําหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน 
 กลยุทธ์ 2.2 จัดส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ 
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แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การประเมินผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 3.1 จัดทําแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 3.2 ครู หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน จัดทํา SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
 กลยุทธ์ 3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและผลการประเมินผลและติดตามผลการ 
   ประกันคุณภาพภายใน 
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  เป็นสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งสถานศึกษาเพ่ือสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ  และผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพแก่ประเทศชาติ  โดยให้มีรูปแบบของสถานศึกษาที่ประหยัดมีการจัดการเรียน
การสอนทั้งในระบบ  (หลักสูตร  ปวช. ,ปวส)   และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4 ประเภทวิชา ได้แก่  ช่างอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม โดยให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน 11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา  (ที่ราชพัสดุฯ)  โดยได้รับ
งบประมาณ 36 ล้านบาท  เพ่ือทําการก่อสร้างอาคารเรียน 2 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง 18 
หน่วย บ้านพักผู้อํานวยการ 1 หลัง 

วิทยาลัยฯ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ .ศ. 2539  และได้เปิดสอนในระยะแรก ปี
การศึกษา 2540 โดยใช้สถานที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมื่ออาคารเรียนก่อสร้างเสร็จก็ทําการย้ายนักเรียนจาก
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามมาอยู่ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ในวันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540 จนถึง
ปัจจุบัน  

ผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

1. นายสุริวงศ์ วงศ์ทองเหลือ ปี  2539  -  2549 
2. นายวิสิฐ ธนกิจอําไพ ปี  2549  -  2552 
3. นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว  ปี  2553  -  2556 
4. นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ปี  2557   -  ปีปัจจุบัน 

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย      ต้นไทร 
ต้นไทร  คือ ต้นไม้ที่มีก่ิงใบ แผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาล ให้ความร่มเย็น และนําความสุขมาให้แก่ผู้อยู่อาศัย           

สีประจ าวิทยาลัย     สีม่วงอ่อน 
สีม่วงอ่อน คือ เป็นสีที่แสดงถึงความอ่อนหวานน่ารัก ความเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง เป็นอมตะ 

ที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 12 ถนนเอกชัย ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง

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

 

4.2  ข้อมูลสถานศึกษาและอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ชื่อภาษาอังกฤษ  SAMUTSONGKHRAM POLYTECHNICAL COLLEGE 

mailto:ssptc@hotmail.com


27 
 

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 122 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทรศัพท์  โทร. 034 -716343 
โทรสาร   โทร. 034 – 716343 ต่อ 123 
เว็บไซต์   www.ssptc.ac.th 
อีเมล   ssptc@hotmail.com 
เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา   
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 4 หลัง  ได้แก่ 
1. อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง 6 ห้อง 
 - ห้องงานทะเบียน 
 - ห้องธุรการ 
 - หอ้งรองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากรและฝุายวิชาการ 
 - ห้องรองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 - ห้องงานประชาสัมพันธ์ 
 - ห้องผู้อํานวยการ  
2. อาคารเรียน 2 
 - ห้อง 211 อาหารและโภชนาการ ห้อง 
 - ห้อง 212 พยาบาล ห้อง 212 
 - ห้อง 213, 214 ห้องพัสดุ  
 - ห้อง 215 สหการ  
 - ห้องงานวางแผนและงบประมาณ 
 - ห้องประชุมใหญ่  

- ห้อง 221 ห้องวิทยบริการ 
- ห้อง 222 ห้องเรียนแผนกบัญชี 
- ห้อง 223 ,224,225 ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ 
- ห้อง 226 ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า 
- ห้อง 231 ห้องพิมพ์ดีด 
- ห้อง 232 ห้องเรียนแผนกการตลาด 
- ห้อง 233 ห้องเรียนวิชาการตลาด 
- ห้อง 234 ห้องเรียนวิชาการตลาด 
- ห้อง 235 ห้องเรียนวิชาการตลาด 
- ห้อง 236 ห้องเรียนวิชาการบัญชี  
- ห้อง 237,238 ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  

http://www.ssptc.ac.th/
mailto:ssptc@hotmail.com
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2. อาคารเรียน   จํานวน 2 หลัง 38 ห้อง 
 อาคาร 3 จํานวน ..........18...........ห้อง 

- ห้อง 311 ห้องเครื่องยนต์ดีเซล 
- ห้อง 312,313 ห้องเรียนทฤษฏี 
- ห้อง 314 ห้องเรียนเครื่องล่างส่งกําลัง 
- ห้อง 315 ห้องเรียนจักรยานยนต์ 
- ห้อง 316 ห้องเรียนไฟฟูารถยนต์ 
- ห้อง 321 ห้องเรียนเขียนแบบ,ห้องนิวเมติกส์ 
- ห้อง 322 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
- ห้อง 323 ห้องเรียนพลศึกษา 
- ห้อง 324 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ 
- ห้อง 325 ห้องเรียนภาษาไทย 
- ห้อง 326 ห้องเรียนรู้อาเซียน 
- ห้อง 331 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 
- ห้อง 332 ห้องวัสดุ – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้อง 333 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1 
- ห้อง 334 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 2 
- ห้อง 335 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 3 
- ห้อง 336 ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 4 
- ห้อง 337 ห้องพักครูอิเล็กทรอนิกส์ 
- ห้อง 338 ห้องเก็บของงานอาคาร 

  3. ห้องเรียนอาคาร 4 
   - ชั้น 1 ห้องเรียนตะไบและห้องเรียนงานส่งกําลังรถยนต์ 
   - ชั้น 2 ห้องผ้า,ห้องพักครู,ห้องพักครูระยะสั้น,ห้องกิจกรรม และห้อง อวท. 
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 6. ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
6.1 อัตราก าลัง ปี 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2560 

 
 

  

ก.  ข้าราชการ   13 คน 
  1. ผู้บริหาร  3 คน 
  2. ข้าราชการครู  10 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า   - คน 
  1. ทําหน้าที่สอน  - คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ค. พนักงานราชการ  9 คน 
  1. ทําหน้าที่สอน  9 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว  24 คน 
  1. ทําหน้าที่สอน  8 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน 16 คน 
 
 
 
  

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 
  1. ข้าราชการ  - คน 
  2. ลูกจ้างประจํา  - คน 
 
 
 
 
 
 

อัตราก าลังของ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม             มีบุคลากรทั้งสิ้น  46  คน 

 

          จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน 

             ง. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน 
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 45 คน 
ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน 39 รวม 

- ต่ํากว่า ม.6   - คน  3 คน   3 คน 
- ปวช./ม.6   1 คน  1 คน   2 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน  8 คน   8 คน 
- ปริญญาตรี           20 คน           4 คน           24 คน 
- ปริญญาโท   6 คน           - คน   6 คน 
- ปริญญาเอก   - คน  - คน    - คน 
  รวม         27 คน         16 คน  43 คน 
 
  6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน 25 รวม  
- จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน  9 คน  - คน  9 คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  - คน  16 คน  16 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน  - คน 
  รวม  9 คน  16 คน  25  คน 
 
  6.3 ข้อมูลบุลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.3.1 ข้าราชการ รวม 3 คน (คณะผู้บริหาร) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
1. นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ป.เอก ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. นายสราวุธ กิจวงศ์ภักดิ์ ป. โท รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
3. นายธนวัฒน ์ ศรีเมฆ ป. โท รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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6.3.2 ข้าราชการ รวม 10 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชือ่ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นางสาวเฉลิมพร สายสนิท ป. โท การตลาด หัวหน้างานทะเบียน,งานประกัน 
2. นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ ป. ตรี การบัญชี หัวหน้างานการเงิน,งานบุคลากร 
3. นายอุเทน พร้อมมูล ป. ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวางแผน 
4. นายสุรชาต ิ ชื่นพิชัย ป. โท อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานพัสดุ 
5. นางสาววิภาว ี แดงระยับ ป. ตรี สามัญ หัวหน้างานสารบัญ 
6. นางสมส่ง พูลผล ป. ตรี สามัญสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษ,งานวัดผล 
7. นายวัชราธร ไทยโยธิน ป. ตรี ศิลปกรรม หัวหน้างานวิทยบริการ 
8. นายสิทธิพร บุญหวาน ป. ตรี ช่างยนต์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 
9. นางกนกขวัญ ลืมนัด ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร 
10.นายณัฐวุฒิ พ่ึงกุศล ป. ตรี อาหารและโภชนาการ หัวหน้างานกิจกรรม 

 
6.3.3 ลูกจ้างประจ า รวม - คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
     

 
6.3.4 พนักงานราชการ  รวม 9 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นายสมชาย ดําสง่า ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานอาคาร 
2. นายธเนศ บุญโตนด ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
3. นายธีรทัต สื่อสุวรรณ ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานปกครอง 
4. นายพิรุณ ก้อนทอง ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานความร่วมมือ,ทวิภาคี 
5. นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล ป. ตรี การตลาด,สามัญ หัวหน้างานแนะแนว,หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์ 
6. นางสาวสุทธิน ี สหนันทรายุทธ ป. โท การขาย หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ

ประกอบธุรกิจ 
7. นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสื่อฯ 
8. นางสาวสุทธดา เมืองเสน ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
9. นางสาวสุภาวด ี เสนาะกรรณ ป. โท การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 
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6.3.5 ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 24 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นางสาวสิริกร โพธิ์สวัสดิ ์ ป. ตรี คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน,งาน

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. นายนพรัตน์ ดํารงศิลป์ ป. ตรี ช่างยนต์ เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี,

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
,งานวิจัย  

3. นายตฤณ พงษ์ธนาคม ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์,งานครูที่ปรึกษา 

4. นางสาวปิยา จูประเสริฐ ป. ตรี คหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
5. นางสาวสิริกร โพธิสวัสดิ ์ ป. ตรี  คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
6. นายธีรภัทร ธนกิจสุนทรกุล ป. ตรี คหกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์,งาน

กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
7. นางสาวพจนา สายทอง ป. ตรี คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป,งานพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน 
8. นางสาวพัสกร เหมือนพิมพ์

ทอง 
ม. 6 ตัดผม-เสริมสวย เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการ

บริการชุมชน 
9. นางสาวอัจฉรา บุญโตนด ป. ตรี  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน,งานประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา,งานครู
ที่ปรึกษา,งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดการ 

10. นางสาวมนัสนันท์ พ่ึงตัว ปวส.  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร,งานการเงิน 
11. นางสาวศรีวัย ผัดดี ป. ตรี  เจ้าหน้าที่งานบคลากร,งานการเงิน,งาน

บริหารทั่วไป 
12. นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณพาเพลิน ป. ตรี  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการ

บริการชุมชน,งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน,งานส่งเสริมผลิตผล 

13. นางสาวนราวดี อ่อนละมูล ปวส.  เจ้าหน้าที่งานระบบทวิภาคี,งานวิทย
บริการและห้องสมุด,งานวัดผลและ
ประเมินผล 

14. นางปาหนัน เพชรสีเงิน ปวส.  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ,งานอาคารสถานที่,
งานสวัสดิการ,งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
15. นางสาวภาสวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ปวส.  เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

,งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

16. นางสาวศุภนารี ประยูรหงษ์ ป. ตรี  งานพัสดุ,งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา 

17. นางสาวหทัยรัตน์ เวชประเสริฐ ปวส.  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน,งานปกครอง,งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

18. นางสาวพนัชกร รักธรรม ปวส.  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป,งานหลักสูตร
,งานประกันคุณภาพ,งานวัดผลและ
ประเมินผล 

19. นางสาวเจษฎาภรณ์ แก้วมณี ปวส.  เจ้าหน้าที่งานการเงิน,งานบัญชี 
20. นางสาวดวงหทัย สังข์ทอง ปวส.  งานวัดผลและประเมินผล,งานพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน,งานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

21. นายสุรินทร นิลมิตร ป. 6   งานอาคารสถานที่ 
22. นางสาวเปมิกา อรุณรักษา ป. 6  งานอาคารสถานที่ 
23. นายเกล้า ฉุนเฉียว ม. 3  งานอาคารสถานที่ 
24. นายกฤษณพันธ์ พลายบัว ม. 6  พนักงานขับรถยนต์,งานพัสดุ 
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จํานวนนักศึกษา ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2560 (ปีปัจจุบัน) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง      รวมทั้งสิ้น   คน     หน่วย:คน 
ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรียนที่ 2/2560 (ปีต่อไป) รวมทั้งสิ้น 

ระดับปวช. ระดับปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม  

รวมทั้งสิ้น            

1. ประเภทวิชาชา่งอุตสาหกรรม            

- สาขาวิชา/ช่างยนต ์ 28 22 20 80       80 

- สาขาวิชา/เทคนิคเครื่องกล (ทวิภาคี)     7 7 14    14 

- สาขาวิชา/เทคนิคเครื่องกล (ระบบเทียบโอน)     2 2 4    4 

- สาขาวิชา/ช่างอิเล็กทรอนิกส ์ 10 10 6 26       26 

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ            

- สาขาวิชา/การบัญช ี 9 10 4 23       23 

- สาขาวิชา/การตลาด 6 7 5 18       18 

- สาขาวิชา/คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 11 10 9 24 1 1 2    26 

- สาขาวิชา/คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ/เทคโนโลยีสํานักงาน 

(ทวิภาคี) 

    10 10 20    20 

รวม 64 59 44 171 20 20 40    211 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น    ท้ังปีการศึกษา (2560)  รวมท้ังสิ้น   4,229 คน 
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  4,018 คน  2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น     - คน  2.5 หลักสูตร ปชด.    - คน 
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.     - คน  2.6 หลักสูตรอื่น ๆ  (108 อาชีพ)   - คน 
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7.2 เปูาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 (ปีต่อไป) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง   รวมทั้งสิ้น  คน       หน่วย : คน 
ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีต่อไป) รวมทั้งสิ้น 

ระดับปวช. ระดับปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.  

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม  

รวมทั้งสิ้น            

1. ประเภทวิชาชา่งอุตสาหกรรม            

- สาขาวิชา/งานยานยนต ์ 40   40       40 

- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)     20  20    20 

- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทยีบโอน)     20  20    20 

- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์ 20   20       20 

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ            

- สาขาวิชา/งานการบัญช ี 20   20       20 

- สาขาวิชา/งานการตลาด 20   20       20 

- สาขาวิชา/คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 20   20       20 

- สาขาวิชา/คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ (เทยีบโอน)     20  20    20 

รวม 120   120 60  60    180 

 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2561)   รวมทั้งสิ้น 3,860 คน 
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3,680 คน  2.3 หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น -        คน  2.5 หลักสูตร ปชด.  - คน 
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   - คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.      -        คน  2.6 หลักสูตรอื่น ๆ (108 อาชีพ)      - คน 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

 
 ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2560 พ.ศ. 2560) รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น ผลผลิต โครงการ รวมทั้งสิ้น 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิง่ประดิษ

ฐ์/หุ่นยนต์ 

รวม 1.โครงการ 

Fix it 

center 

2.ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษ

าขนาดเล็ก

ให้ได้

มาตรฐาน 

3.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน 

4.พัฒนา

ทักษะ

อาชีพแบบ 

บรูณาการ

เพื่อสร้าง

โอกาส

สร้างงาน 

5.โครงการ

ผลิต พัฒนา 

เสริมสร้าง

คุณภาพชีวิต

ครู 

คณาจารย์

และบุคลากร

ทางการ

ศึกษา 

6.ส่งเสริม

การประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา 

7. ขยายและ

ยกระดับการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ระบบทวิ

ภาคี 

  

 365,898.43 669,686.99 16,518,813.00 230,000.00 17,784,398.42 648,850.00 274,998.50 25,000.00 69,990.50 28,700.00 80,000.00 23,00.00 1,150,539.00 18,934,937.00 

1. แผนงาน 365,900.00 678,800.00 2,895,500.00 230,000.00 4,170,200.00 650,000.00 275,000.00 25,000.00 70,000.00 28,700.00 80,000.00 23,00.00 1,151,700.00 5,321,900.00 

- งบบุคลากร   3,099,920.00  3,099,920.00        - 3,099,920.00 

- งบดําเนนิงาน 365,898.43 669,686.999 3,443,909.84  3,443,909.84        - 3,443,909.84 

- งบลงทุน   4,917,000.00  4,917,000.00        - 4,917,000.00 

- งบเงิน 

อุหนุน 

  2,162,483.50 230,000.00 

 

2,392,483.50        - 2,392,483.50 

- งบรายจ่ายอื่น     2,549,034.54 648,850.00 274,998.50 25,000.00 69,990.50 28,700.00 80,000.00 23,000.00 1,150,539.00 3,699,573.54 
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3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วิทยาลยัวิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

              

หน่วย 
: บาท 

    แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ รวมท้ังสิ้น 

รายการค่าใชจ้่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ 

ผลผลิต โครงการ เงินรายได้ เป็นเงิน 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต ์

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู ้

รวม 
1.โครงการ 

Fix it 
center 

2.ส่งเสริม
คุณภาพ

สถานศกึษา
ขนาดเลก็

ให้ได้
มาตรฐาน 

3.โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน

ของผู้เรียน 

4.พัฒนา
ทักษะ
อาชีพ

แบบบรูณา
การเพื่อ
สร้าง
โอกาส

สร้างอาชีพ 

5.โครงการ
ผลิต 

พัฒนา
เสริมสร้าง
คุณภาพ
ชีวิตครู 

คณาจารย์
และ

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

6.ส่งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพ

อิสระใน
กลุ่มผู้เรียน
อาชีวศกึษา 

7.ขยาย
และ

ยกระดับ
การจดัการ
อาชีวศกึษา
ระบบทวิ

ภาคี 

รวม
ท้ังสิ้น 

บกศ.   

                                  
 - งบบุคลากร                                 
เงินเดอืนข้าราชการ     4,081,395.50   4,081,395.50          4,081,395.50 
เงินวทิยฐานะ      309,400.00   309,400.00          309,400.00 
เงินประจําตําแหน่ง                  - 
ค่าตอบแทนรายเดือน
ข้าราชการ     

218,400.00   218,400.00          218,400.00 

ค่าจ้างลูกจา้งประจํา                  - 
เงินอืน่ ๆ                  - 
ค่าตอบพนกังานราชการ      1,808,100.00   1,808,100.00          1,808,100.00 
รวม     6,417,295.50   6,417,295.50          6,417,295.50 
 -  งบด าเนินงาน                   
      - ค่าตอบแทน   

   
              



40 
 
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่าํ)                   
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา     200,000.00   200,000.00         50,000.00 250,000.00 
ค่าตอบแทนครจู้างสอนราย
ชั่วโมง     

845,000.00   845,000.00          845,000.00 

เงินค่าสอนพิเศษ     800,000.00   800,000.00         300,000.00 1,100,000.00 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ                 20,000.00 20,000.00 
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.
และลจ.เต็มขั้น     

              

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 
จว.ภาคใต ้     

              

รวม  -      1,845,000.00   1,845,000.00         370,000.00 2,215,000.00 
      - ค่าใช้สอย                   
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ํา)                   
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ํา)                   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ     

200,000.00   200,000.00          200,000.00 

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ     40,000.00   40,000.00          40,000.00 
ค่าซ่อมครุภัณฑ์  15,000.00       15,000.00          15,000.00 
ค่าซ่อมแซมพัฒนา
สภาพแวดลอ้ม  35,000.00    

   35,000.00          35,000.00 

ค่าจ้างเหมาบรกิาร     276,000.00   276,000.00          276,000.00 
ค่าเงินสมทบประกันสังคม    81,000.00     81,000.00         30,000.00 366,000.00 
รวม  50,000.00   81,000.00  516,000.00   647,000.00         30,000.00 732,000.00 
          - ค่าวัสด ุ                   
วัสดุสํานกังาน 150,000.00     150,000.00          150,000.00 
วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลืน่   95,000.00   95,000.00          95,000.00 
วัสดุไฟฟูาและวทิยุ                 
วัสดุการศึกษา 180,000.00  200,000.00   380,000.00          380,000.00 
วัสดุงานบ้านงานครวั                   
วัสดุหนังสอืวารสาร                 15,000.00 15,000.00 
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วัสดุคอมพวิเตอร ์                   
วัสดุกอ่สร้าง    50,000.00     50,000.00          50,000.00 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   
รวม  330,000.00   50,000.00  295,000.00   675,000.00         15000 690,000.00 
 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ัน
ต่ า)     

              

ค่าโทรศัพท ์     20,000.00   20,000.00         30,000.00 50,000.00 
ค่าน้ําประปา     50,000.00   50,000.00         100,000.00 150,000.00 
ค่าไฟฟูา     280,000.00   280,000.00         270,000.00 550,000.00 
รวม                   
 - งบลงทุน     350,000.00   350,000.00         400,000.00 750,000.00 
  3.1 ครุภัณฑ ์                   
- ชุดห้องปฏิบัติการบัญชี
ชั้นสูง     

1,500,000.00   1,500,000.00          1,500,000.00 

  3.2 สิ่งกอ่สร้าง                   
- ปรับปรุงบ้านพกัครู 
ผู้บริหาร     

1,999,700.00   1,999,700.00          1,999,700.00 

- โครงหลังคาลานจอดรถ
อเนกประสงค ์     

1,644,100.00   1,644,100.00          1,644,100.00 

รวม  -      5,143,800.00   5,143,800.00          5,143,800.00 
 - งบเงินอุดหนุน                   
 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่
และหุ่นยนต ์     

 230,000.00  230,000.00          230,000.00 

 - อุดหนุนโครงการวจิัย
และพัฒนา     

              

 - อุดหนุน อศ.กช.                   
 - ทุนการศึกษาเฉลมิราช
กุมาร ี
     

 15,000.00  15,000.00          15,000.00 

 - อุดหนุนโครงการจดั 2,332,100.00 
  

   2,332,100.00          2,332,100.00 
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การศกึษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 - อุดหนุนการสอนเกษตร
ระยะสั้น      

              

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ 
อกท.     

              

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรม     

              

 - อุดหนุนการหารายได้
ระหว่างเรียน     

 28,000.00  28,000.00          28,000.00 

 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวัด
ภาคใต ้     

              

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพพาณิชยกรรม     

              

 - ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี     

              

 - โครงการวิทยาลยั
เทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์     

              

รวม 2,332,100.00   273,000.00  2,360,100.00          2,360,100.00 
 - งบรายจ่ายอื่น                   
โครงการ Fix it center         650,000.00         650,000.00 
ส่งเสริมคณุภาพ
สถานศกึษาขนาดเลก็     

     275,000.00        275,000.00 

โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคัน     

      25,000.00       25,000.00 

พัฒนาทักษะอาชีพแบบบ
รูณาการ 
     

       70,000.00      70,000.00 

โครงการผลิต พัฒนา             28,700.00      
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เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ่มผู้เรียน     

         80,000.00     

ขยายและยกระดับการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี     

          23,000.00   23,000.00 

สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐาน     

             - 

รวม 2,712,100.00 131,000.00 14,567,095.50 273,000.00  17,438,195.50 650,000.00 275,000.00 25,000.00 70,000.00 28,700.00 80,000.00 23,000.00   1,151,700.00 
                    
 - ส ารองเพ่ือสนับสนนุ
งานนโยบาย สอศ. 
กระทรวง พืน้ที ่                                 
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1.ประมาณการรายรับ        22,573,097.41 
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     3,386,731.79 บาท  
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน    2,886,731.79 บาท 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป     500,000.00 บาท 
ข. เงินงบประมาณ ปี 2561 (ปีต่อไป ) ที่คาดว่าจะได้รับ      
 งบบุคลากร     6,417,295.50 บาท 
 งบดําเนินงาน     4,053,960.12 บาท 
 งบลงทุน     5,143,800.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     2,419,610.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น      1,151,700.00 บาท 

2. ประมาณการรายจ่าย      
งบบุคลากร       6,417,295.50 บาท 
 - เงินเดือน     4,081,395.50 บาท 
 - ค่าจ้างประจํา            - 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   1,808,100.00 บาท 
 - เงินวิทยฐานะ       309,400.00 บาท 
 - ค่าตอบแทนรายเดือน      218,400.00 บาท 
งบด าเนินงาน       4,053,960.12 บาท 
 - ค่าตอบแทน     2,123,289.35 บาท 
 - ค่าใช้สอย        786,934.41 บาท 
 - ค่าวัสดุ      1,143,736.36 บาท 
งบลงทุน       5,143,800.00 บาท 
 - ค่าครุภัณฑ์     1,500,000.00 บาท  
 - ค่าสิ่งก่อสร้าง     3,643,800.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน       2,419,610.00 บาท 
 - ค่าหนังสือ        197,000.00 บาท 
 - ค่าอุปกรณ์          45,310.00 บาท 
 - ค่าเครื่องแบบ        177,300.00 บาท 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      191,900.00 บาท 
 - ค่าจัดการเรียนการสอน    1,808,100.00 บาท 
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งบรายจ่ายอ่ืน        1,151,700.00 บาท 
 - Fix it center      650,000.00 บาท 
 - บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่      80,000.00 บาท 
 - ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน     25,000.00 บาท 
 - ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการอาชีวศึกษาทวิภาคี     23,000.00 บาท 
 - พัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพ่ือสร้างโอกาสสร้างงาน   70,000.00 บาท 
 - ผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และ 
   บุคลากรทางการศึกษา        28,700.00 บาท 
 - ส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน          275,000.00 บาท 
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โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายช่ัวโมง บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างครูจ้างสอนราย

ชั่วโมง เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกําลังสําคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้า ในการจ้างครูจ้างสอนรายชั่วโมง ต้องมีค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง เพ่ือเป็นขวัญกําลังใ จ

ให้กับครูจ้างสอนรายชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครูจ้างสอนรายชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนครบ 12 เดือน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครูจ้างสอนรายชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทน จํานวน 12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีครูจ้างสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน นักเรียน

ได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 8 คน 945,000       ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 
2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น  945,000       

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ 12 เดือน 
11 ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ....................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์)    หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบรหิารทรพัยากร 

             รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

              รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวทิยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     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 ตามความจําเป็นและสมควร เพ่ือนําความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนให้นักเรียนมี

ความรู้ยิ่งขึ้น จึงมีความจําเป็นในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้กับผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปราชการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการดํารงความ

ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และนําความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา  

 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  46 คน ได้ไปประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อ

เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการประชุม อบรม และ
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สัมมนา มาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของ

ตลาด  

  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย 46 คน 200,000       

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น  200,000       

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณสําหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบรหิารทรพัยากร 

             รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

              รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวทิยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรทวิภาคี ตามวันเวลาราชการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่กําหนดไว้ตาม

ความเหมาะสม  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อกําหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจในการ

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 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 27 คน 800,000       ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น  800,000       

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณสําหรับจ่ายสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

        รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียนนักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยวิทยาลัยฯ มีอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินทางราชการที่ต้องดูแลรักษาให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม  
เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการการจึงมีความจําเป็นที่ต้องจ้างเหมา    
บริการยามรักษาความปลอดภัย ดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ 
 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน (ผลัดละ 12 ชั่วโมง) 
   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อดูแลความเป็นระเบีย 
บเรียบร้อย ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

สั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน  276,000        

2. ค่าใช้สอย          

3 ค่าวัสดุ          

รวมทั้งสิ้น  276,000        

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสมชาย  ดําสง่า)        หวัหน้างานอาคารสถานที่ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

        รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียนนักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 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

บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการและวันหยุดราชการตามความจําเป็น  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ในการติดต่อประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน นอกเวลาราชการทั้งในวันทําการและวันหยุดราชการ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 

6. เปา้หมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้รับ

ค่าตอบแทน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การบริหารงานสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการ

สอนและปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

๖๐ 

อกศ.  

๖๑ 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 46 คน 200,000     50,000  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น  200,000     50,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณสําหรับจ่ายค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการปกติ ครบ 12 เดือน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

        รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียนนักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายพิรุณ     ก้อนทอง  งานเอกสารการพิมพ์  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ข้อ 4. เพื่อประสิทธิภาพบริการจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จําเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสารให้เพียงพอกับ
งานใน            แต่ละฝุาย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้การบริการด้านเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    5.2 เพ่ือทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
6. เป้าหมาย และตัวชีวั้ดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เอกสารที่ต้องดําเนินการถ่ายเอกสาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานด้านเอกสารในฝุายบริหารทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานห้อง เอกสารการพิมพ์ 
 ห้องสํานักงานฝุายบริหารทรัพยากร 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             
3.  ดําเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ.  
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น  50,000        
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
      จากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพของงานในการบริการทรัพยากร 
11. ปัญหาและอุปสรรค  
      ความต้องการถ่ายเอกสารมีจํานวนมาก ทําให้กระดาษไม่เพียงพอ  
12. การติดตามประเมินผล  
      จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบร้อย ทําให้การบริการด้านเอกสาร
นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  

13. ผู้เสนอโครงการ .........................(นายพิรุณ    ก้อนทอง)      งานเอกสารการพิมพ์ 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
             รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.…………………...(นายธนวัฒน์    สีเมฆ)     รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน 

       นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ   ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      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 และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้มีความพร้อมใน  
การใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งการนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือให้การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕60 ๒๕61 ๒๕61 ๒๕61 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

         หมวด     

        รายจ่าย            

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

ส้ัน 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ  95,000.00        

รวมทั้งสิ้น  95,000.00        

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ  

11. ปัญหาและอุปสรรค  - 

12. การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  

13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)       หวัหน้างานพัสดุ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
             รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.…………………...(นายธนวัฒน์    สีเมฆ)     รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน  

       นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ   ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      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 และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่ จึงจําเป็นต้องมีการ
ซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.3 เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานตามภารกิจ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชํารุดตามจํานวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

        หมวด 

        รายจ่าย            

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม. 

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ  40,000.00        

รวมทั้งสิ้น  40,000.00        

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีใช้อย่างเพียงพอ  

11. ปัญหาและอุปสรรค  - 

12. การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  

13. ผู้เสนอโครงการ................................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)    หัวหน้างานพัสดุ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

            รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

            รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



67 
 

โครงการ ต่อ พรบ.รถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย  หัวหนา้งานพัสดุ ฝุายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
        โครงการตามภาระงานประจํา 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
นโยบายท่ี 4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
เปูาหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีรถยนต์อยู่หลายคันซึ่งรถยนต์แต่ละคันต้องมีการจัดทําการต่อ 
พรบ.         ของรถยนต์ในความดูแลด้วยเหตุนี้ทางงานพัสดุจึงจัดทําโครงการต่อ พรบ. รถยนต์ของวิทยาลัยฯ 
เพ่ือให้สามารถใช้งานกับทางราชการได้อย่างปลอดภัยต่อไปในอนาคต และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อทํา พรบ. ของรถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน 4 คัน 
 5.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  พรบ. รถยนต์ของวิทยาลัยฯ จํานวน 4 คัน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  รถยนต์ของวิทยาลัยฯ ได้ทําการต่อ พรบ. ครบทุกคัน 
7. พื้นที่ด าเนินการ       วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

       หมวด                 

       รายจ่าย            

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
งปม.ปวช. 

งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.ปวส. อกศ.60 บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         

2. ค่าใช้สอย 4 คัน     5,000   

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น      5,000   

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ งานพัสดุได้ทําการต่อ พรบ. รถยนต์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ครบทุกคัน 
11. ปัญหาและอุปสรรค  - 

12. การติดตามและการประเมินผลโครงการ  การตรวจรับวัสดุ  
13.ผู้เสนอโครงการ    .......................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)  หัวหน้างานพัสดุ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
        รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน  

นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้าง บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย   หัวหนา้งานพัสดุ ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดจ้างก่อสร้างโครงหลังคาลานจอดรถอเนกประสงค์ จึง
จําเป็นต้องมีการควบคุมงานตามคําสั่งของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้การดําเนินงานดําเนินไปด้วยดี จึงจําเป็นต้องมีการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนในการควบคุมงานก่อสร้างให้กับผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบพัสดุ เฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกินกําหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้าง และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือให้งานก่อสร้างสําเร็จอย่างมีคุณภาพ 
 5.2  เพื่อให้กรรมการผู้ควบคุมงานได้รับค่าตอบแทนในการควบคุมงานก่อสร้าง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 กรรมการผู้ควบคุมงานได้รับค่าตอบแทนในการควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 1 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 งานก่อสร้างสําเร็จด้วยดีและมีคุณภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล                              

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด

รายจ่าย            

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

สั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. 

ค่าตอบแทน 

      20,000   

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ          

รวมทั้งสิ้น       20,000   
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.  งานก่อสร้างสําเร็จและมีคุณภาพดี 

2.  สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการควบคุมงานก่อสร้างให้กับบุคลากร 

11. ปัญหาและอุปสรรค     -  

12. การติดตามประเมินผล สังเกตจากการดําเนินการควบคุมงานและคุณภาพของงาน 

13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  หัวหน้างานพัสดุ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

        รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน  

           นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง) บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     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 จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝุายต่าง ๆ ให้เพียงพอกับงานในแต่

ละฝุาย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 16 อัตรา ที่เป็นฝุายสนับสนุนงานธุรการของวิทยาลัยให้สําเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 16 คน ได้รับค่าจ้างครบ 12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าจ้างชั่วคราว 16 คน      1,887,360 300,000  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น      1,887,360 300,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับลูกจ้างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

                 รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน  

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราวบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ซึ่ง

วิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือนําส่งให้สํานักงาน

ประกันสังคมเป็นประจําทุกเดือน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับการจ้างงาน และสร้างขวัญและกําลังใจให้กับลูกจ้างชั่วคราว 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 16 อัตรา 12 

เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ลูกจ้างชั่วคราวมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย 16 คน     94,392 30,000  

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น      94,392 30,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ.........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)      ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินค่าสาธารณปูโภค บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีค่าสาธารณูปโภคประจําเดือน คือ ค่าไฟฟูา ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์  

ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ และค่าอินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือน ที่จะต้องจ่ายเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือให้บริหารงาน

และการเรียนการสอนดําเนินไปได้ตามปกติ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้วิทยาลัยมีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจําเดือน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ๑๒ เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การบริหารงาน การเรียนการสอนดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่ายทุก

รายการ 2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

4. ค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน 500,000     100,000  

รวมทั้งสิ้น  500,000     100,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ     มีงบประมาณสําหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ หลักสูตร ปวส. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     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 มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ในวันอาทิตย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอาทิตย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่

มีงานทํา ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในการทํางาน ให้มีโอกาสเลื่อนเงินเดือน และตําแหน่งในหน้าที่การงานให้

สูงขึ้น วิทยาลัยฯ เล็งเห็นประโยชน์สําหรับผู้เรียน และเพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ โดยมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เห็นชอบให้จ่ายค่า

สอนพิเศษแก่ครูผู้สอนหลักสูตรเทียบโอนได้ชั่วโมงละ 180 บาท  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อกําหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครูได้รับค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษครบ 12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 10 คน      300,000  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น       300,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ในวันอาทิตย์ และกําหนดการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยกําหนดให้จ่าย

ค่าตอบแทน สําหรับคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ชั่วโมงละ 60 บาท ตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ได้รับค่าตอบแทนการดําเนินการ

ดังกล่าว และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  คณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้รับเงินค่าตอบแทนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ครบทุกคน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาได้ทราบผลการประเมินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และมีระบบการ

จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับคําชื่นชมและความพอใจจากผู้เรียน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 10 คน      20,000  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น       20,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ  มีเงินงบประมาณสําหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ 
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  รายงานผลตามโครงการ 
12. ปัญหาและอุปสรรค - 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยวิทยาลัยฯ มีอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินทางราชการที่ต้องดูแลรักษาให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม  
          เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ 
 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 กล้องวงจรปิด จํานวน 8 ตัว 
   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด

รายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมาย

เหตุ 

งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. 

ค่าตอบแทน 

      24,000   

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ          

รวมทั้งสิ้น       24,000   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ปูองกันทรัพย์สินของทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรม

และเพ่ือให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงสุด  

11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสมชาย  ดําสง่า)           หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ ฝุายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจํา 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานพัสดุ มีเอกสารในการจัดซื้อซึ่งเป็นเอกสารสําคัญและมีจํานวนมาก เพ่ือให้เอกสารสําคัญของ
งานพัสดุ โดยจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน ทําให้ทํางานมีความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
รวมทั้งการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการดําเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5.2  เพื่อให้การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 40 ช่อง จํานวน 2 ใบ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีครุภัณฑ์ใช้ในการดําเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
7.  พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 
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. วางแผนการดําเนินงาน             
3. ดําเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและประเมินผล             

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          
3. ค่าครุภัณฑ์ 2 ใบ      8,000   

รวมท้ังสิ้น       8,000   

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ มีตูเ้ก็บเอกสารเพียงพอ ทําให้การปฏิบัติงานมีระบบ ระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพ 
11.  ปัญหาและอุปสรรค - 
12.  การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13.  ผู้เสนอโครงการ   ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)      หัวหน้างานพัสดุ 
1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย   หวัหนา้งานพัสดุ  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานพัสดุ มีความประสงค์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าพอพิมพ์แล้ว
เครื่องดับไป และก็ค้างทําให้การทํางานล่าช้าต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ทุกครั้งที่เครื่องมีปัญหา  เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และให้สามารถรองรับกับระบบปฏิบัติงานที่ทันสมัยได้ และสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรที่  มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
จัดการสถานศึกษา  

5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการดําเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด  
 5.2  เพื่อให้การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีครุภัณฑ์ใช้ในการดําเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
7.  พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
6. วางแผนการดําเนินงาน             
7. ดําเนินงานตามโครงการ             
8. สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 
 

หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

จ านวนหน่วย 
จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อื่น ๆ 

4. ค่าตอบแทน          
5. ค่าใช้สอย          
6. ค่าครุภัณฑ์ 1 เครื่อง      20,000   

รวมท้ังสิ้น       20,000   

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เพ่ือทําให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนและเกิดประสิทธิ 
ภาพสูงสุด 
11.  ปัญหาและอุปสรรค - 
12.  การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13.  ผู้เสนอโครงการ ..........................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)      หัวหน้างานพัสดุ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้
ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น  ซึ่งมีนักเรียนที่สําเร็จ
การศึกษามากมายในแต่ละปี แต่เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมไม่สามารถใช้งานได้ดี แล้ว เพราะใช้งานมา
เป็นเวลานาน ทําให้เมื่อดําเนินงานต่าง ๆ ของงาน ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา ไม่สามารถทํางานได้ทันเวลา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล และเป็นปัจจุบันตามทันโปรแกรมศธ.02 
 5.2. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  งานทะเบียนสามารถดําเนินงานโปรแกรมศธ.02 ได้ดีและทันเวลา 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    
 ห้องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
3.  ดําเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

         หมวด
รายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน            
  หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.60 อกศ.61 บกศ. อื่นๆ 

1.  ค่าตอบแทน - - - - - - -  

ถั่วเฉลี่ย
ทุก

รายการ 

2.  ค่าใช้สอย - - - - - - -  
3.  ค่าวัสดุ - -  - - - 20,00

0 
 

รวมทั้งสิ้น - -  - - - 20,00
0 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการดําเนินงาน 
10.2  งานบรรลุผลสําเร็จ และเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

11.  ปัญหาและอุปสรรค 
  ไม่มี 
12.  การติดตามประเมินผล 
           หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 

13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวเฉลิมพร   สายสนิท)       หัวหน้างานทะเบียน 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาตู้เก็บเอกสารงานทะเบียน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้
ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยการดําเนินงานของวิทยาลัยฯ ในส่วนของงานทะเบียน จะมีเอกสารเป็นจํานวนมาก และ
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ซึ่งในการจัดเก็บเอกสาร ไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด เนื่องจากมีตู้เก็บเอกสารไม่ เพียงพอต่อ
ปริมาณเอกสารที่มีอยู่  ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงต้องจัดหาตู้เก็บเอกสารเพ่ิมเติม 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือให้จัดเก็บเอกสาร 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู้ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  เอกสารจัดเก็บได้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    
 ห้องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
3.  ดําเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

          หมวด
รายจ่าย            

 จ านวน            
  หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.
60 

อกศ.
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1.  ค่าตอบแทน - - - - - - -   
2.  ค่าใช้สอย - - - - - - -   
3.  ค่าวัสดุ - - - - - - 8,000   

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 8,000   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีตู้สําหรับเก็บเอกสารงานทะเบียน 
11.  ปัญหาและอุปสรรค   - 
12.  การติดตามประเมินผล   หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 

13. ผู้เสนอโครงการ....................(นางสาวเฉลิมพร   สายสนิท)        หัวหน้างานทะเบียน 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 
       สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรนักเรียนนักศึกษา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้
ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ ได้มีการรับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเข้าเรียนในระดับปวช. ปวส. และหลักสูตร
ระยะสั้น เป็นจํานวนมาก ซึ่งงานทะเบียนจะต้องดําเนินการทําบัตรนักเรียน นักศึกษา แต่ยังขาดเครื่องทําบัตรที่ต้อง
ใช้ในการดําเนินการ  ดังนั้น จึงจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรนักเรียน นักศึกษา ไว้ดําเนินการให้เกิดความ
รวดเร็วและไม่เสียเวลา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงาน 
 5.2. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  มีเครื่องเคลือบบัตรนักเรียน นักศึกษา จํานวน 1 เครื่อง 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจําตัวนักเรียน นักศึกษาอย่างรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    
 ห้องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

          หมวด
รายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน            
  หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.
60 

อกศ.
61 

บกศ. อื่นๆ 

1.  ค่าตอบแทน - - - - - - -   
2.  ค่าใช้สอย - - - - - - -   
3.  ค่าวัสดุ - -  - - - 5,000   

รวมทั้งสิ้น - -  - - - 5,000   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  มีเครื่องเคลือบบัตรใช้ในการดําเนินงาน 
10.2  งานบรรลุผลสําเร็จ และเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

11.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
12.  การติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการ ประเมินจากการที่นักเรียน นักศึกษามีบัตรประจําตัวนักเรียน
ครบทุกคน 
 

13. ผู้เสนอโครงการ...................(นางสาวเฉลิมพร   สายสนิท)         หวัหน้างานทะเบียน 
 

1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 
       สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ     ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      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
การชํารุดทุดโทรม เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซม
และบํารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รวมทั้งการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชํารุดตามจํานวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ครุภัณฑ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

        หมวด      

        รายจ่าย            

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   15,000       

รวมทั้งสิ้น   15,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยึดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ  

11. ปัญหาและอุปสรรค  - 

12. การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ครุภัณฑ์  

13. ผูเ้สนอโครงการ   ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิขัย)       หวัหน้างานพัสดุ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ           

รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียน 
นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาววิภาวี แดงระยับ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปูาประสงค์ พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จําเป็นต้องมีวัสดุสํานักงานในงานต่างๆ ของฝุายบริหารทรัพยากรเพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้งานสํานักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

5.3 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝุายบริหารทรัพยากร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานในฝุายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

  50,000  

 

   

 

รวมทั้งสิ้น   50,000       

หมายเหตุ  
 จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป,งานบุคลากร,งานการเงิน,งานทะเบียน,
งานบัญชี,งานพัสดุ,งานประชาสัมพันธ์ 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝุายบริหารทรัพยากร 

10.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
11. ปัญหาและอุปสรรค  วัสดุบางชนิดมีราคาแพง เช่น หมึกพิมพ์ ทําให้จัดซื้อได้ในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  จากวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็ว
และเรียบร้อย ทําให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพภาพที่สุด 
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13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาววิภาวี แดงระยับ)  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ           

รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียน 
นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการขับเคลื่อน เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร , ครู 
                  และบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานประชาสัมพันธ์  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
        1) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
        2) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
   3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรียมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม   
       เป็นธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
       และสนับสนุนความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนํา 
       ความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ปลูกฝังรากฐาน 
       ความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ในการดําเนินชีวิต  
       นําสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมนําความรู้ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได้รับนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถดําเนินงานได้ตามเปูาหมาย คือ 
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม โดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มาสร้างเป็นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์      
          1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
           2. เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรม
นําความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 3. เพื่อปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
         6.1 เชิงปริมาณ  
                คณะผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ จํานวน 46 คน 
          6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น 90% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                6.2.2 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเชิงบวก
เพ่ิมมากข้ึนคิดเป็นร้อยละ 80 ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
               6.2.3 สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
               6.2.4 สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเปูาหมายที่กําหนด 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
8. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2560 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ ถัวจ่าย 
ทุกราย 
การ 1. ค่าตอบแทน - - 5,000 - - - -  

2. ค่าใช้สอย -  5,000 - - - -  
3. ค่าวัสดุ - - 10,000 - - - -  

รวมทั้งสิ้น - - 20,000 - - - -  
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          2.  มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอน โดยเน้นคุณธรรมนําความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 3. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ใน
การดําเนินชีวิต นําสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
11. ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ   
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุบ ารุงรักษาซ่อมแซม พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยงานอาคารสถานที่มีความจําเป็นต้องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการบํารุงรักษาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย   ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานประสพความสําเร็จ ตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงขอจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี เอื้อประโยชน์การใช้สอย 
 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุอุปกรณ์ใช้ซ่อมแซม อํานวยการ อาคาร 2 และอาคาร 3  และภูมิทัศน์ของ  
                     สถานศึกษาโดยรวม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

๓. ดําเนินงานตามโครงการ             

๔. สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

สั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน   35,000       

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ          

รวมทั้งสิ้น   35,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้อาคารสถานที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดถึง

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

13. ผู้เสนอโครงการ .......................(นายสมชาย  ดําสง่า)         หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการที่ทําหน้าที่สอน ซึ่งวิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบ

ประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือนําส่งให้สํานักงานประกันสังคมเป็นประจําทุกเดือน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับการจ้างงาน และสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานราชการ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
     6.1.1  มีงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ จํานวน 9 อัตรา 12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
     6.2.1 พนักงานราชการ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

ส้ัน 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย 9 คน   81,000     

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น    81,000     

10. ผลที่คาดว่าได้รับ   มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ 12 เดือน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล   จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ............................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการ  จัดจ้างล้างท าความสะอาดบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
            ตวับ่งชี้ที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                               ใชอ้าคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยงานอาคารสถานที่ มีความจําเป็นต้องดําเนินการจัดจ้างล้างทําความสะอาด ซ่อมแซมบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานให้เกิดประสิทธิสูงสุด ตามนโยบายและ 
วัตถุประสงค์ของสถานศกึษา ต่อไป 

5.วัตถุประสงค์   

 5.1 เพ่ือล้างทําความสะอาด ซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ล้างทําความสะอาด บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จํานวน 35 ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.2 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ  
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน    21,000      

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ          

รวมทั้งสิ้น    21,000      

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

13. ผู้เสนอโครงการ .......................(นายสมชาย  ดําสง่า)         หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ............................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2561 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2 จุดเน้น 
  ข้อ 2  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
   10.1 การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544  ที่กําหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดวางระบบการควบคุมภายใน  และให้มีการรายงานผลการ

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  โดยให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน (คตง.)             ผู้กํากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)  ภายใน 90 วัน  นับจากวันสิ้น

ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  โดยให้บุคลากรทุกคนมีบทบาทสําคัญในการทําให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น  เพ่ือสร้าง

ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า               การดําเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ภายใน  ด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของ               การดําเนินงาน  รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การ

ปูองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล                        การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน

หน่วยงาน  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติ

คณะรัฐมนตรี 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งองค์กรจะประสบ

ความสําเร็จได้คือ  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย  

อันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้บุคลากรสามารถนําการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็วอันจะนําไปสู่เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดทํา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2560 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดทําการควบคุมภายในให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุก

ระดับ 

5.2  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถนําความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในไปประยุกต์ใช้ตาม

สภาวการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

5.3  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่ง

กันและกัน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามเข้าอบรม  จํานวน 48 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทําระบบการควบคุมภายใน  และ

สามารถประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

7. พื้นที่ด าเนินการ 

 ห้องประชุม  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕60 ๒๕61 ๒๕61 ๒๕61 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

ส้ัน 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน       1,800  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย 48 คน      5,135  

3. ค่าวัสดุ 48 คน      2,065  

รวมทั้งสิ้น       9,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําระบบการควบคุมภายใน 
 10.2 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามนําความรู้ในการจัดทําระบบการควบคุมภายในไป
ประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ........................(นางสาวสภุาวดี   เสนาะกรรณ)   หัวหน้างานบัญชี 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ............................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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  โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงาน      
ในประเทศและระดับสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการใช้วัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้พ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุสํานักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
7. พื้นที่ด าเนินการ สาขาวิชการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ  
 

          

4.  สรุปและประเมินผล           
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

สั้น 

งปม.ปวช. งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ 50 คน  20,000      

รวมทั้งสิ้น   20,000      

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการ 

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล  ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

13. ผู้เสนอโครงการ........................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
              รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ……………….(นายธนวัฒน์    สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ....................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์       ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการตลาด บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายที่  3  ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิด สร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
          ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ห่วงที่  2  การมีเหตุผล 
          เงื่อนไขที่  1  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการตลาด  มีความต้องการใช้วัสดุสํานักงานเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุสํานักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการตลาดจํานวน 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  ครุภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน 
7. พื้นที่ด าเนินการ ห้องเรียนสาขาวิชาการตลาด 
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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.  เสนอโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   20,000       

รวมทั้งสิ้น   20,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยสามารถนํามาใช้ในในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

11. ปัญหาและอุปสรรค  - 

12. การติดตามประเมินผล  รายงานผลตามโครงการ  

13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท)   หัวหน้าสาขางานการตลาด 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

      รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียนนักศึก 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสมชาย   ด าสง่า   แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                       
            ตวับ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     เนื่องด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560เพ่ือให้
กระบวนการเรียนการสอนเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจําเป็นต้องใช้ วัสดุ -
อุปกรณ์ ในการดําเนินการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนนักศึกษา ต่อไป  
 5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพ่ือให้มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสดุในการฝึกนักเรียน นักศึกษา จํานวน 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน  
7. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

สั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

61 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   30,000       

รวมทั้งสิ้น   30,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา  

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

13. ผู้เสนอโครงการ...........................(นายสมชาย  ดําสง่า)             หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย   หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้สื่อการเรียนการสอน ประเภท  เครื่องมือ และวัสดุ เพ่ือนํามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้   ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์
จึงได้จัดทําโครงการนี้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจํานวน  30  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม. 

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

61 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ 1  30,000       

รวมทั้งสิ้น 1  30,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ 

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการเรียนการสอน  
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชยั)  หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นายสิทธิพร  บุญหวาน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
    โครงการตามภาระงานประจํา  
     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 ญี่ปุุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เป็น
ต้น 
การเปลี่ยนค่านิยมของอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากขึ้น 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 แผนกวิชาช่างยนต์  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับ
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.) ซึ่งมีรายวิชาต่างๆทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียนโดย
ในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้ เรียนจนมีความชํานาญจนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝึก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญยิ่ง  
ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์จึงจัดทําโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 5.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
      6.1.1 นักเรียน  แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  ๙๗  คน  มีวัสดุฝึก 
      6.1.2 นักเรียน  แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน  ๒๕   คน  มีวัสดุฝึก 

 6.2 เชิงคุณภาพ  
      6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
      6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึน้   
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7. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล            
 

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสัน้ 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   40,000       

รวมทั้งสิ้น   40,000       

10. ผลที่คาดว่าได้รับ นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสิทธิพร  บุญหวาน) หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นายอุเทน พร้อมมูล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้  
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ที่สําคัญได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พล
ศึกษา และสังคมศึกษา ซึ่งต้องจัดเตรียมวัสดุฝึกเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และเกิด
ประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วนกระบวนการ มีความหลากหลาย ตลอดจนผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะอย่างเหมาะสมจึงได้จัดทําโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกใช้สําหรับการเรียนการสอน ตามใบงานและแผนการสอนในรายวิชาต่างๆ
อย่างเต็มศักยภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จํานวน ๑๐๐ คน/หมวดวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้
ครบถ้วนกระบวนการ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
7. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   20,000       

รวมทั้งสิ้น   20,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชา มีวัสดสุําหรับใช้ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายอุเทน   พร้อมมูล) หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     กลุ่มวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
        3.1.1  7 นโยบายเฉพาะ  นโยบายที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนา 
ประเทศอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นวิชาชีพ
พ้ืนฐานเรียนร่วมช่างอุตสาหกรรม ได้แก่นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี
รายวิชาต่าง ๆ ในภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกทักษะให้กับนักเรียน โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความชํานาญ
จนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดหาวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญยิ่ง  ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงจัดทําโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนก
วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

5.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 40 คน มีวัสดุฝึก 
       6.1.2  นักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 20 คน มีวัสดุฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
       6.2.2  ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             
3. ดําเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 
 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ.  
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   20,000       
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน          
11. ปัญหาและอุปสรรค            -  
12. การติดตามประเมินผล 
13. ผู้เสนอโครงการ…….………………....(นายพิรุณ        ก้อนทอง) ผู้เสนอโครงการ 
 

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

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ.............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการ  จัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นางกนกขวัญ  ลืมนัด หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข้อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการ
พัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นมีความประสงค์จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงานจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดําเนินการจัดหาวัสดุฝึกหลักสู ตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรสงคราม 
7. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน  
 

          

3.  ดําเนินงานตามโครงการ   
 

         

4.  สรุปและประเมินผล            
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9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ  200,000        

รวมทั้งสิ้น  200,000        

10. ผลที่คาดว่าได้รับ จํานวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชพีระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ทําให้
เกิดประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการสอนได้ 
11. ปัญหาและอุปสรรค   -  
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ..................................(นางกนกขวัญ  ลืมนัด)   หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ............................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ................................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อวัสดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นายสุรชาติ  ชื่นพิชยั   หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถใน

ด้านวิชาชีพ เพราะฉะนั้นในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ได้มีการจัดการแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง เพ่ือเป็นการวัดความรู้ ทักษะ ความสามารถสู่ตลาด

ภายนอก เพื่อพัฒนาช่างฝีมือต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 เพ่ือให้การฝึกทักษะและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีวัสดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 มีการฝึกทักษะและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4..  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม. 

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3 ค่าวัสดุ 1  20,000       

รวมทั้งสิ้น 1  20,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ การจัดการเรียนการสอน ฝึกทักษะ และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  

13. ผู้เสนอโครงการ............................ (นายตฤณ  พงษ์ธนาคม)      ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
      ผู้เสนอโครงการ........................... (นายสุรชาติ  ชื่นพิชยั)         หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ..........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์  รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เปูาประสงค์  พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์  1.6  การบริหาร
จัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย  ในฝุายวิชาการจะต้องใช้วัสดุสํานักงานและอุปกรณ์  ที่จําเป็นมาใช้ในสายงานต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก  รวดเร็ว  เรียบร้อย  ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จึงต้องมีการดําเนินการจัดหาวัสดุ
สํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินการพัฒนาสายงานต่าง ๆ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุสํานักงานมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาสายงานต่าง ๆ 
 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
 5.3 เพ่ืองานที่ออกมามีประสิทธิภาพ   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุสํานักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 วัสดุสํานักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   45,000       

รวมทั้งสิ้น   45,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 10.1  จัดหาวัสดุนักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่าง ๆ  

 10.2  การทํางานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน  

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล  จากผลการดําเนินการ  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสราวุธ  กิจวงศภ์ักดิ์)       รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



133 
 

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการมีงานส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาววิภาวี แดงระยับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี   กลยุทธ์ 3.3  
สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีกอย่างน้อย  1 ภาษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน 
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนวิชาการภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
เพ่ือจะนําไปใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันได้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของประเทศในการเข้าสู่สังคม
อาเซียน  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเรียนรู้ภาษานั้น จําเป็นต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ 
นักเรียนนักศึกษาจําเป็นต้องฝึกฝนทักษะทางภาษา ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องศึกษาถึงประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม ของ
ชาวตะวันตก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาท่ีเป็นเลิศ อีกด้วย ดังนั้นแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดทําโครงการ
เพ่ือส่งเสริมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในช่วงหลังเลิกเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษา
และเตรียมความพร้อมสู่การทํางานและการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนักศึกษาหลังเลิกเรียน 

 5.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาให้กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการสื่อสาร  ด้านการฟัง  การอ่าน  การ
เขียน  และการสนทนาภาษาอังกฤษ      
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   50  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษและมีการพัฒนาทางด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน   



134 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

 

1,200 

   

 

   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 61  

รวมทั้งสิ้น  1,200        

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 

10.2 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 
10.3 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจและสนใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาววิภาวี แดงระยับ) ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ......................(นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
              รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ………………….(นายธนวัฒน์    สีเมฆ)       รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความ 
ร่วมมือรองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 
สมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน  
    ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มี 
    คุณภาพและมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
        กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ราชกิจจานุเบกษา  (วันที่ 8 กันยายน 2559)  หมวด 2 ส่วนที ่
5 การนับเวลาเรียนเพื่อสิทธิ์ในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ข้อ 37 การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ (1) เวลาเปิด
เรียนเต็มภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ และ หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ข้อ 42 ให้สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการพิจารณาทําการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน หรือการ
ปฏิบัติงานในทุกรายวิชา และตามแนวทางการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ได้กําหนดเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ คือ ให้มีการจัดทําเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานการประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเสริมสร้างพัฒนา 
คุณภาพระบบการวัดและประเมินผล สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล  จึงได้จัดทําโครงการ พัฒนา

ระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ

พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ตลอดจนระบบการจัดเก็บเอกสารการวัดผลและประเมินผลเพ่ือเป็นข้อมูล และหลักฐาน

สําคัญในการอ้างอิงจากครูผู้สอน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง  และอํานวยความสะดวกต่อฝุายต่าง ๆ 

หน่วยงานอื่นที่ต้องการข้อมูลผลการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษา   
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การ

พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพื่อพัฒนาการจัดทําเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.3  เพื่อพัฒนาระบบการรายงานการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความทันสมัย
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  

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

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  บุคลากร ที่เป็นครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้และเข้าใจ สามารถ
พัฒนาการจัดทําเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานการประเมินผล ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างมีคุณภาพ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.วางแผนการดําเนินงาน             

3.ดําเนินงานตามโครงการ             

4.สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน  3,600        

2. ค่าใช้สอย  5,000       

3. ค่าวัสดุ  11,400       

รวมทั้งสิ้น  20,000       

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1  บุคลากรน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การพัฒนา

ที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี  
10.2  ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดทําเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

10.3  ครูผู้สอนมีการรายงานการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความทันสมัยในยุค
ของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ  
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12.  การติดตามประเมินผล  

12.1  แบบสอบถาม 

12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานตามโครงการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ...........................(นางสมส่ง   พูลผล)             หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม  
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โครงการบทเรียนออนไลน์บูรณาการการสอนโครงงานเปน็ฐาน (Project based Learning)  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

3. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) 

นโยบายที่ 4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่
จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ตระหนักถึงความสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยมุ้งเน้นที่
จะพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และทักษะครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ ให้เป็นมืออาชีพ โดยนําเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ระบบสารสรเทศพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยฯ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ไทย
แลนด์ 4.0 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต มีบทบาทในการฝึกอบรมมากขึ้น ได้มีการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมโดยนําเอาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่มีความทันสมัย มาใช้ในการอบรม ตลอกจนมีการสร้องสื่อ
บทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย การสร้างบทเรียนออนไลน์ดังกล่าวเพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่สนใจได้มากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ ารับการอบรมได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่จํากัดเวลา และสถานที่ เพ่ือให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ นําไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนา
แหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 



140 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการสร้างบทเรียนออนไลน์ 
 5.2 เพ่ือให้ครูสามารถนําความรู้และทักษะที่ได้รับ นําไปสร้างบทเรียนออนไลน์โดยบูรณาการการสอน
โครงงานเป็นฐาน อันจะช่วยให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
 5.3 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ในการสืบค้น พัฒนาตนเอง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สามารถผลิตสื่อการสอนหลังจากอบรม จํานวน 27 
คน 
  6.1.2 บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง สามารถผลิตสื่อหลังจากอบรม        จํานวน  8 
คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนการสอนให้ได้ตามสมรรถนะประจํารายวิชาและสาขาวิชาชีพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน    18,000     
ถัวจ่าย 

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย    16,000     

3. ค่าวัสดุ    1,000     

รวมทั้งสิ้น    35,000     

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผลิตสื่อการเรียนการสอน บทเรียนออนไลน์โดย

บูรณาการการสอนโครงงานเป็นฐาน 60% 

11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล หลังดําเนินโครงการ โดยดูจากจํานวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนของครู  

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 
(English Camp) บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ      นางสาววภิาวี แดงระยับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี   กลยุทธ์ 3.3  
สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีกอย่างน้อย  1 ภาษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ค่ายภาษาอังกฤษเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนจะสามารถเสริมเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ตรงตามเปูาหมายของหลักสูตร การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ตลอดจนทักษะการคิด มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทางภาษาอย่างจริงจัง โดย
ผ่านการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทในการอํานวยความสะดวกส่งเสริมให้นั กเรียน
เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษในสภาพจริงกับครูชาวต่างประเทศ
เจ้าของภาษา และการให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือนักเรียน นักศึกษาได้นําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา

ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้น 

 5.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาให้กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

5.3 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน  และการสนทนาภาษาอังกฤษ      
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   200  คน  

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษและมีการพัฒนาทางด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
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7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 
2. ค่าใช้สอย 
3. ค่าวัสดุ 

   
 
 

39,000 

 

   

 

รวมทั้งสิ้น    39,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 

10.2 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 
10.3 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจและสนใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาววิภาวี แดงระยับ)      ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)           รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการ Echo English บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาววิภาวี แดงระยับ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี   กลยุทธ์ 3.3  
สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีกอย่างน้อย    1 ภาษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายและแนวทางการดํ า เนิน งานเกี่ ย วกับกิ จกรรมการ เรี ยนการสอนอาชี วศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สถานศึกษานําแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ "Echo 
English" ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี 
ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต ผู้เรียน Echo English ไม่จําเป็นต้องมีพ้ืนฐานมาก่อน เพราะบทเรียน
ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามหลักการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ มีทั้งหมด 200 บทเรียน ให้คนไทยได้ฝึกฟัง พูด 
อ่าน เขียน โดยจําลองสถานการณ์ต่างๆ ที่คนไทยจําเป็นต้องใช้ในชีวิตจริง อาทิ บทสนทนาทั่วไป ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจการค้าและการบริการ ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น ทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงนําแอพพลิเคชั่นนี้มาให้นักเรียนได้ใช้พร้อมกับการ
เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เพ่ิมขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้และสามารถเข้าไปใช้แอพพลิเคชั่น Echo English ได้  

 5.2  เพ่ือนักเรียนนักศึกษาสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองโดยใช้แอพพลิเคชั่น Echo English 
5.3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนาการสื่อสาร  ด้านการฟัง  การอ่าน  การ

เขียน  และการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคชั่น Echo English       
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   200  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาสามารถพัฒนาการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้แอพพลิเคชั่น Echo 
English ได้ด้วยตนเองและมีการพัฒนาทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 
2. ค่าใช้สอย 
3. ค่าวัสดุ 

   
 
 

1,000 

 

   

 

รวมทั้งสิ้น    1,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Echo English ในการฝึกภาษาอังกฤษ

ได้ 

10.2 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาภาษาอังกฤษประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
10.3 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจและสนใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาววิภาวี แดงระยับ)  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

             รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการซ่อมแซมเครื่องยกรถชนิด 2 เสา (ลิฟท์ 2 เสา)  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นายสิทธิพร  บุญหวาน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
    โครงการตามภาระงานประจํา  
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล้องกับ กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ปฏิรูปด้านการบริหาร 
จัดการอาชีวศึกษา  แผนยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา   กลยุทธ์  1.3 การพัฒนา 
สถานศึกษาตาม อัตลักษณ์  กลยุทธ์ที่  1.6  การบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ฝุายวิชาการ มีความจําเป็นในการซ่อมแซมเครื่องยกรถชนิด 2 เสา (ลิฟท์ 2 เสา)  
หมายเลขครุภัณฑ์ 3960-002-0001/501-001ของแผนก วิชาช่างยนต์  ซึ่งได้ติดตั้งใช้งานเป็นระยะเวลาสิบกว่าปี 
และมีการชํารุดทรุดโทรมทําให้มีความเสียงในการใช้งานอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้เรียนและผู้สอนได้ เพ่ือให้มี
ความพร้อม  ความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการใช้เครื่องยกรถชนิด 2 เสา (ลิฟท์ 2 เสา)  การจัดการเรียนการ
สอน ให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพในการทํางานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องยกรถชนิด 2 เสา (ลิฟท์ 2 เสา)  ของแผนกวิชาช่างยนต์   
 5.2 เพ่ือความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 เครื่องยกรถชนิด 2 เสา (ลิฟท์ 2 เสา) ที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว 1  ตัว      
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 เครื่องยกรถชนิด 2 เสา (ลิฟท์ 2 เสา)  มีความแข็งแรงได้มาตรฐานพร้อมใช้งาน  
  6.2.2 ครู นักเรียน-นักศึกษา มีเครื่องยกรถชนิด 2 เสา (ลิฟท์ 2 เสาที่มีความปลอดภัย สะดวกใน  
                          การปฏิบัติงาน  
7. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  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  

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ    30,000      

รวมทั้งสิ้น    30,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ เครื่องยกรถชนิด 2 เสา (ลิฟท์ 2 เสา) ที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว 1 ตัว      
11.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสิทธิพร  บุญหวาน)    หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)         รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม 300 ลิตร/นาที) 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นายสิทธิพร  บุญหวาน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
    โครงการตามภาระงานประจํา  
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล้องกับ กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ปฏิรูปด้านการบริหาร 
จัดการอาชีวศึกษา  แผนยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา   กลยุทธ์  1.3  การพัฒนา 
สถานศึกษาตาม อัตลักษณ์  กลยุทธ์ที่  1.6  การบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ฝุายวิชาการ มีความจําเป็นในการซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม 300 ลิตร/
นาที) หมายเลขครุภัณฑ์ 4310-001-0001/421-001ของแผนก วิชาช่างยนต์  ซึ่งได้ติดตั้งใช้งานเป็นระยะเวลาสิบ
กว่าปี และมีการชํารุดทรุดโทรมมอเตอร์ขับปั๊มลมเสียหาย ทําให้ไม่สามารถอัดลมเพ่ือใช้งานในการจัดการเรียนการ
สอนได้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม 300 ลิตร/นาที) ของแผนกวิชาช่างยนต์   
 5.2 เพ่ือให้เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม 300 ลิตร/นาที) เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม 300 ลิตร/นาที) ทีป่รับปรุงซ่อมแซมแล้ว 1  ตัว      

6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม 300 ลิตร/นาที) ทีป่รับปรุงซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมใช้งาน  
  6.2.2 เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม 300 ลิตร/นาที) ที่มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน  
7. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  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  

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ    7,000      

รวมทั้งสิ้น    7,000       

10. ผลที่คาดว่าได้รับ เครื่องอัดอากาศ (ปั๊มลม 300 ลิตร/นาที) ทีป่รับปรุงซ่อมแซมแล้ว 1  ตัว      
11.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสิทธิพร  บุญหวาน)    หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)         รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้ อํ านวยการฝุ า ยกิ จกา รนั ก เ รี ยน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 
สมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

 เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ 
     มาตรฐาน  

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานวิชาชีพ  

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา  ที่มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานระดับสากลพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ และทวิภาคี และ
จากการที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ร่วมกับ สถานประกอบการ  โดยการนิเทศการสอนของ
ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา มีบางวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา  และเพ่ือให้ผลการประเมินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  
(V- NET) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเสริมสร้างผู้เรียน 
ทุกกลุ่มให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน    จึงได้จัดทําโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา บูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดห้องเรียนสอนเสริมในแต่ละรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  สําหรับผู้ เรียนที่จะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2560  ทั้ งในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 ปวช.3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ปวส.2 
(ทวิภาคี)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการนําไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตนในอนาคตต่อไป  
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การ

พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยสอนเสริมในรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมตามเนื้อหา

และวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5.3  เพือ่เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม

 5.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ละทักษะอย่างเต็มศักยภาพสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
งานอาชีพของตน     

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  จํานวนนักเรียน  ระดับ ปวช.3        ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจํานวน  36  คน 
  6.1.2  จํานวนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 (ทวิภาคี) ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจํานวน   14  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสามารถ
นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตน ส่งผลสัมฤทธิ์ในการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ มีเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ    2,000     

รวมทั้งสิ้น    2,000     

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1 ครูน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การพัฒนาที่สมดุล 

และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี  
10.2 ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
10.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 10.4 ผู้เรียนได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเตรียมสอบ V – Net  และการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจําปีการศึกษา  2560  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด  
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12. การติดตามประเมินผล  

12.1  แบบสอบถาม 

12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานตามโครงการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ............................(นางสมส่ง   พูลผล)            หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นายวัชราธร  ไทยโยธิน   หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที ่4 ปฏิรูปด้านการบริหารและวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ค้นคว้า

ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการจัดซื้อ

หนังสือดังกล่าว เป็นการพัฒนาห้องสมุดให้ตรงมาตรฐาน ห้องสมุด 3D ในด้านของหนังสือดี ทําให้หนังสือเพียงพอ

แก่ผู้รับบริการ โดยยึดหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนและบุคลากร ได้รับข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน ได้รับความสะดวกและเหมาะสมในการค้นคว้าความรู้ 
5.3  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใฝุรู้ใฝุเรียนด้วยตัวเอง     

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 350 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้ใช้บริการห้องสมุด ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและเพียงพอ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. 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 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ       16,000  

รวมทั้งสิ้น       16,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่ดทีี่
เหมาะสม และ เกิดประโยชน์ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกต และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
13.  ผู้เสนอโครงการ............................(นายวชัราธร  ไทยโยธิน)     หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

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

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องอาหาร 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ      
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ ข้อที ่4 ปฏิรูปด้านการบริหารและวิชาชีพอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ค้นคว้า

ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการจัดซื้อ

หนังสือดังกล่าว เป็นการพัฒนาห้องสมุดให้ตรงมาตรฐาน ห้องสมุด 3D ในด้านของหนังสือดี ทําให้หนังสือเพียงพอ

แก่ผู้รับบริการ โดยยึดหลังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือบริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนและบุคลากร ได้รับข้อมูลทันต่อเหตุการณ์ 
5.2  เพ่ือให้นักเรียน ได้รับความสะดวกและเหมาะสมในการค้นคว้าความรู้ 
5.3  เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใฝุรู้ใฝุเรียนด้วยตัวเอง     

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 350 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้ใช้บริการห้องสมุด ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและเพียงพอ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. 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 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ       32,100  

รวมทั้งส้ิน       32,100  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่ดทีี่
เหมาะสม และ เกิดประโยชน์ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกต และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
13.  ผู้เสนอโครงการ............................(      )      

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง ศิลปกรรม 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นายวัชราธร  ไทยโยธิน   หัวหน้าแผนกศิลปกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบาย ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน                                                                                                         

กลยุทธ์ ข้อที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน                                                 

          มาตรฐาน ข้อที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น           
 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้มีแผนการเปิดสอนวิชาดนตรีและวิชาขับร้องวิชาชีพระยะสั้น 

การแสดงดนตรีในงานต่างๆ อีกทั้งยัง ได้ฝึกร้องเพลงให้กับนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือเป็นตัวแทนประกวดร้องเพลงใน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด , ระดับภาค และระดับชาติต่อไป   ปัจจุบัน ยังไม่มีอุปกรณ์เครื่องเสียงเลย จึงมีผลต่อการ

การเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนการสอน จึงต้องจัดซื้อครุภัณฑ์

เครื่องเสียงเพื่อใช้ในการดําเนินงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดเตรียมเครื่องเครื่องเสียงใช้ในการเรียนการสอนวิชาขับร้อง 

5.2 เพ่ือจัดการแสดงบนเวที สร้างความสนใจให้ประชาชน ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงให้วิทยาลัยฯ 

5.3 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะสร้างสรรค์งานเพลง 

5.4 เพ่ือให้มชีุดเครื่องเสียงใช้ในการถ่ายทอดความรู้ สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  40  คน/รุ่น  
                         6.1.2  นักเรียน     ปวช.                              150 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม เกิดความรักในดนตรี รักใน

การร้องเพลง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
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7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. 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 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ       93,200  

รวมทั้งสิ้น       93,200  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ นักเรียน/นักศึกษาได้ความรู้ที่ดี และเกิดความรักในดนตรี และการร้องเพลง 
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกต และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
13.  ผู้เสนอโครงการ............................(นายวชัราธร  ไทยโยธิน)     หัวหน้าแผนกศิลปกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงาน ศิลปกรรม 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นายวัชราธร  ไทยโยธิน   หัวหน้าแผนกศิลปกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบาย ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ 

 ยุทธศาสตร์ ข้อที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน                                                                                                         

กลยุทธ์ ข้อที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน                                                 

มาตรฐาน ข้อที่ 8 ด้านการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น                                                                                                                  

 4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้มีแผนการเปิดสอนวิชาดนตรีและวิชาขับร้องวิชาชีพระยะสั้น    

ปัจจุบัน ทางแผนกศิลปกรรม ยังไม่มีอุปกรณเ์ครื่องใช้สํานักงานเลย จึงทําให้ไม่สะดวกต่อการเรียนการสอน  เพ่ือให้

การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงต้องจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ใช้สํานักงานเพ่ือใช้ในการ

ดําเนินงานดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้สํานักงาน ใช้ในการเรียนการสอนแผนกวิชาศิลปกรรม 

5.2 เพ่ือจัดระเบียบและพัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1  นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จํานวน  40  คน/รุ่น  
                         6.1.2  นักเรียน     ปวช.                              150 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน/นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสม เกิดความรักในดนตรี รักใน

การ 

ร้องเพลง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. 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 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ       4,000  

รวมทั้งสิ้น       4,000  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ นักเรียน/นักศึกษาได้รับความรู้ที่ดี และเกิดความรักในดนตรี และการร้องเพลง 
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12. การติดตามประเมนิผล จากการสังเกต และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
13.  ผู้เสนอโครงการ............................(นายวชัราธร  ไทยโยธิน)     หัวหน้าแผนกศิลปกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์เก้าอ้ี บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นางกนกขวัญ  ลืมนัด  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เปูาประสงค์  พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์  1.6  การบริหาร
จัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย  ในฝุายวิชาการจะต้องใช้ครุภัณฑ์สําคัญต่าง ๆ   ที่จําเป็นมาใช้ในสายงานต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก  รวดเร็ว  เรียบร้อย  ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จึงต้องมีการดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์ 
เพ่ือมาใช้ในดําเนินการพัฒนาสายงานต่าง ๆ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาสายงานต่าง ๆ 
 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
 5.3 เพ่ืองานที่ออกมามีประสิทธิภาพ   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนครุภัณฑ์สํานักงานที่ใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ครุภัณฑ์สํานักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. 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 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ       2,000   

รวมทั้งสิ้น       2,000   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 10.1  จัดหาครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่าง ๆ   

11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินการ  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางกนกขวัญ  ลืมนัด)        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

                รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

สมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
               บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 เปูาประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน   
 กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในฝุายพัฒนาการศึกษาจะต้องใช้วัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ ที่จําเป็นมาใช้ในสายงานต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการดําเนินการจัดหาวัสดุ
สํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ เพ่ือปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุสํานักงานเพ่ือมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จํานวน 6 ฝุาย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุสํานักงานที่ใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวก     
ในการปฏิบัติงาน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

  30,000  

 

   

 

รวมทั้งสิ้น   30,000       

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุสํานักงานเพ่ือมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 10.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายธนวัฒน ์ สีเมฆ)      รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ.....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด 

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปูาประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียน นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในสถานศึกษา และยังเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้กับ
นักเรียน 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 จํานวน   250  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      15,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ.........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                          รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ)์   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก   
 เปูาประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายนอกสถานศึกษาและยังเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้กับ
นักเรียน 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 จํานวน  30  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



170 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
,ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

30,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61 

รวมทั้งสิ้น      30,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 10.3 นักเรยีน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ.........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)         รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ...................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพิธีไหว้ครูประจ าปี 2561 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.2 ร่วมทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สั งคมไทย เป็ นสั งคมที่ ยึ ดถือการ เคารพสั กการะผู้ มี พระคุณ เช่ น  พ่อ แม่  และครู อาจารย์                               
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยอย่างยิ่ง ประเพณีไทยไหว้ครู จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดคู่กับวงการศึกษาไทย
และการดํารงรักษาสืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักคุณของบิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย     จึงเห็น
ควรจัดพิธีวันไหว้ครู ประจําปีการศึกษาขึ้นทุกชั้นปี 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียน 
 5.2 เพ่ือครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ทําบุญและประกอบพิธีระลึก ถึงพระคุณ 
ของคุณครู อาจารย์ร่วมกัน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   207 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียนนักศึกษา  

7. พืน้ที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61 

รวมทั้งสิ้น      15,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักบุญคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา จะสืบทอดประเพณีการไหว้ครูต่อไป 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล) หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                         รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ...................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.2 ร่วมทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  มากขึ้นรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและยังเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

 5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสําคัญของวัฒนาธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   207  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีต่อไป 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      2,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ต่อไป 
 10.2 นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ.........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    (ปวช.
๑) ทุกแผนกวิชา เรียนวิชาลูกเสือ ซึ่ งวิชาบังคับ เ พ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้                   
ทักษะในเรื่องระเบียบวินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เพ่ือหลีกเลี่ยง           
ยาเสพติดการมั่วสุมในเรื่องอบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้อ่ืน ทําให้นักเรียน นักศึกษาเป็นเยาวชนที่
มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไปและเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบํารุงศาสนา 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 จํานวน   90  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อสังคม และ ประเทศชาติ 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคร 

 
 



176 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      20,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะเป็นคนที่มีระเบียบ วินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 10.2 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและทํางานเป็นทีมได้ดี 
 10.3 นักเรียนจะห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ.........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                          รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ)์   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ กําหนดให้นักเรียน นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรม โดยกําหนดโครงการจัดกิจกรรม                
วันสําคัญต่างๆ ให้ นักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่นักเรียน นักศึกษาพึงปฏิบัติได้สํานึกในหน้าที่ของปวงประชาชน
ชาวไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะ 
 5.3 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 สร้างจิตสํานึกท่ีดีให้กับนักเรียน ปวช. ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ และส่งเสริมให้
มีการทํางานเป็นหมู่คณะ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

6,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      6,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 ปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 10.2 นักเรยีนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ.........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ...................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พุทธบุตร บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันนี้ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ       และ
ทําให้คนในสังคมได้รับความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ด้วยเหตุนี้แต่ละคนต่างก็แสวงหา และพยายาม    ทําทุก
วิถีทางที่จะได้มาซึ่งวัตถ ุเพ่ือที่จะนํามาสนองความต้องการของตนเอง ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง แข่งขัน และดําเนินชีวิต
โดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง  ก่อให้เกิดปัญหา
นานับประการ และถ้าหากว่าสังคมยังคงละเลยปัญหาดังกล่าว  ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบความ
หายนะในที่สุด  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเปูาหมายที่จะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและ
คุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนใหม่   เพ่ือสร้างจิตสํานึกการ
ปลูกฝังจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน              

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี                
มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี  มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะ
แสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1  จํานวน   130   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม                   
เป็นพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      20,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออกในที่
ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 10.2 นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
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12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                             รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
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 ในการทํากิจกรรมลูกเสือนั้นตามหลักสูตรนักเรียนต้องทํา
กิจกรรมเสี่ยงภัย เดินทางไกล บุกเบิกซึ่งจําเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้
วิธีการใช้งานและสามารถใช้งานได้จริงส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการเดินทางไกลได้ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการทํากิจกรรมบุกเบิกได้ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถทําฐานเสี่ยงภัยได้ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ทําให้การจัดกิจกรรมสะดวก
และราบรื่นไปด้วยดี 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

10,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      10,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 10.2 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการทํากิจกรรมบุกเบิก 
 10.3 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการทําฐานเสี่ยง 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)      หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความสําคัญถึงอันตรายจากยาเสพติดน้อยลง  อีกท้ังเยาวชน  ใน
สังคมไทยมรความอยากรู้ อยากลอง ขาดการปูองกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกจึงได้คิดจัดโครงการนี้   

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 จํานวน   207   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ใหยุ้่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,500   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,500    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะได้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด 
 10.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด  
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายธนวัฒน ์ สีเมฆ)      รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
            รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการประกวดกิจกรรม To Be Number One บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

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

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม To Be Number One เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาให้รวมตัวกันทํากิจกรรมสร้างสรรค์  และมีความสุข มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม 

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

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   207   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุขกับการออกกําลังกาย 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61 

รวมทั้งสิ้น      2,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
 10.2 นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการด าเนนิงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยการดําเนินการกิจกรรมในปัจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เน้นให้นักเรียนได้
ดําเนินกิจกรรมหลักท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กําหนดเพ่ือปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม 
และให้นักเรียนได้เปิดโอกาสให้แก่ตัวเองได้เรียนรู้การมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแก้ไขปัญหาการวางแผนการ
ดําเนินงาน และการเขียนโครงการตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ระเบียบเพ่ือเป็นประสบการณ์ควบคู่
วิชาการและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นําเยาวชนที่ดีได้ในอนาคต   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมหลัก ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กําหนดเป็นอย่าง
น้อย 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 จํานวน   207   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

-   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      -    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)   หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญแล้ว ซึ่งเยาวชนโดยทั่วไปชอบสะสมประสบการณ์เ รียนรู้
ใหม่ๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ ถ้าถูกนําไปสู่ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก็จะทําให้เยาวชน
พัฒนาจิตได้มากและเยาวชนเหล่านี้ เมื่อได้รับการฝึกฝนทีดีก็จะรวมกลุ่มกันทําคุณประโยชน์แก่สังคมได้มาก                
ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความสามัคคี อดทน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้นําเยาวชนที่ดีได้ใน
อนาคต   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญมีความรู้วิชานายหมู่ลูกเสือ    
 5.2. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญท่ีอบรมสามารถเป็นผู้ช่วยครูฝึกวิชาลูกเสือ 
 5.3  เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น 
 5.4  เพื่อให้ลูกเสือรู้จักเสียสละและสามัคคีในหมู่คณะ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จํานวน   90   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยฯ เข้าอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ ได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และรู้จักเสียสละและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
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7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 วิทยาลัยมีนายหมู่ลูกเสือท่ีมีความพร้อมในการช่วยดําเนินกิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยฯ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวฒุ ิ พ่ึงกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนกัเรยีน นักศึกษา 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการสายสัมพันธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่  2561) บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ี
กับรุ่นน้อง ให้มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  และมีความสุข เช่น  การตักบาตรตอนเช้า                      
การรับประทานอาหารร่วมกันการแลกเปลี่ยนของขวัญและกิจกรรมนันทนาการและเป็นการปลูกจิตสํานึกให้
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 จํานวน   207   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 10.2 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ ในการจัดการศึกษา                   
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน
เป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะตนเอง  เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือให้รู้             ระดับ
ความสามารถของตนเอง สามารถนําจุดพกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้มีทักษะที่ถูกต้องและรู้จักการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่ เกิดจากการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้                     
เพ่ือส่งเสริมการปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นําต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นทําเป็น  แก้ปัญหาเป็น  กล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกาส 
 5.2  นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรียนอย่างกว้างขวาง   
 5.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน สังคมและการพัฒนาประเทศต่อไป 
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   207   คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน  สังคมและการพัฒนา
ประเทศต่อไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

10,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      10,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา กล้าคิดกล้าทําตลอดจนกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ.....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา  เพ่ือ
จัดทําผลงาน โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา  โดยให้นักเรียนจัดทําสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
พัฒนาฝีมือ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพ่ือส่งเสริมการปลูกจิตสํานึก
ให้นักเรียนมีความเป็นผู้นําต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
 5.2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรียนอย่างกว้างขวาง   

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   207   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน  สังคมและการพัฒนา
ประเทศต่อไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61 

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกทักษะในวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ...................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
     งานพัฒนาหลักสูตร แผนกวิชา  

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 
 เปูาประสงค์พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ/ประชาคม
อาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2556) ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ ฝุายวิชาการ ได้จัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานซึ่งเป็นการบูรณาการต่อการเรียนการสอน เพ่ือสนอง
นโยบายของรัฐบาลดําเนินงานตามแผนกลยุทธศาสตร์ที่กําหนดในด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการ
ส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนมีความเป็นผู้นํามากขึ้น 

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 จํานวน   207  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 



200 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

35,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      35,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน  นักศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและนําสิ่งต่างๆท่ีได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมี 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ..........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)      หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ.......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน  ได้นําเอาผลงานทางวิชาการที่ ได้จัดทํามาแล้วทั้ งสิ่ งประดิษฐ์                    
คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ  มาแสดงให้ทุกคนได้รับรู้จะได้เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา และเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้นําให้กับนักเรียนด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่ได้จัดทําด้วยตัวเอง 
 5.2  เพื่อให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทําแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   224  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เรียน   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและนําสิ่งต่างๆ ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ..........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ.......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนรวมทั้ง                  
ทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนส่วนใหญ่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์มีความประมาทและขาดทักษะความรู้ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ถูกต้อง รวมถึงการมีจิตสํานึก
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามจึงได้จัดทํา
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการขับขี่
รถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย 
     5.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
     5.3 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   207  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการใช้รถใช้ถนนลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุนักเรียน   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8.  วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 
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.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
2.  วางแผนการดําเนินงาน             
3.  ดําเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

     1,500   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,500    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการขับขี่
รถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย 
     10.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 



205 
 

โครงการเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) และประดับแถบ 

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  ซึ่งได้กําหนดให้มีวิชา              
ลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมฯ                   
(Day Camp) และเป็นการฝึกทักษะในเรื่องระเบียบวินัยรู้จักบํา เพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกัน             
การทํางานเป็นทีม มีคุณภาพมีความแข็งแรง  อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
และอีกกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ลูกเสือวิสามัญทุกคนต้องร่วมพิธีประดับแถบซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้น ทางงาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการอเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) 
และประดับแถบ นี้ขึ้น เพื่อมีความรับผิดชอบในสังคมมากยิ่งข้ึน       

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้ลูกเสือมีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
 5.2  เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรม 
 5.3  เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น  ทักษะ  และประสบการณ์  ซึ่งกันและกัน 
 5.4  เพื่อเป็นการเตรียมการเพ่ือความพร้อมของลูกเสือให้มีความพร้อมอยู่เสมอ 
 5.5  เพ่ือให้ลูกเสือได้เข้าร่วมพิธีประดับแถม 
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 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จํานวน   90   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
3.  ดําเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.  
60 

อกศ.  
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

     1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรที่กําหนด 
           10.2  นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากขึ้น 
        10.3  นักเรียนทุกคนสามารถนําความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ...........................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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14. ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแผนปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

1. ชื่อบคุคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2539 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา         (ที่
ราชพัสดุฯ) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทําโครงการสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม ประจําปีขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เพ่ือให้ได้
รําลึกผู้มีพระคุณท่ีได้ร่วมกันก่อตั้งวิทยาลัยฯ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ 
และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ได้รําลึกถึงผู้มีพระคุณที่ได้ร่วมกันก่อตั้งวิทยาลัยฯ  
 5.2 เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
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6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันรําลึกถึงผู้มีพระคุณและ
เสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และคณะครู-อาจารย์ บุคลากร และ
นักเรยีนนักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             

2.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61 

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 คณะครู-อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้รําลึกถึงผู้มีพระคุณที่ก่อตั้งสถานศึกษา และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.2 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันเสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และ จรรโลงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.3 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
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12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ไร้ขีดจํากัดและรวดเร็วทําให้เกิดการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร
และวัฒนธรรมต่างชาติสามารถเข้ามาในสังคมของคนไทยได้ง่าย จึงทําให้หลายครั้งจึงเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
แปลกใหม่ สับสนและขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม ส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบจากข้อมูล ข่าวสารและวัฒนธรรมที่ไม่
เหมาะกับสภาพสังคม โดยกระบวนการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจนทําให้นักเรียนลืมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มารยาทหรือหน้าที่ที่นักเรียนควรพึงปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแผนกปกครองจึงได้นํานโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการให้คนไทย(รวมทั้งนักเรียน)หันมาใส่ใจค่านิยมที่ประชาชนคนไทยพึงมี เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน  

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 ส่งเสริมค่านิยมหลัก            
ของคนไทย 12 ประการ 
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 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 

2560 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             

2.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 10.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
 10.3 บูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการสร้างจิตส านึกรักชาติ รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประวัติศาสตร์ ถือเป็นการปูพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ ทําให้เกิดจิตสํานึก และความภาคภูมิใจในประเทศชาติ 
รวมถึงการรู้จักคุณค่าและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ให้ ประวัติศาสตร์ช่วยให้เรียนรู้เรื่องราวจาก
อดีตเพ่ือเป็นบทเรียนสําหรับปัจจุบัน องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการศึกษาประวัติศาสตร์ จะทําให้เข้าใจถึงปัญหา 
สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหานั้นๆได้ เป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนมองอะไรแบบรอบด้าน หลายมุมมอง
โดยใช้หลักฐานและความเป็นเหตุเป็นผลประกอบ มากกว่ามองอะไรเพียงมุมมองเดียว ท่ามกลางสังคมไทยขณะนี้ ที่
มีการแบ่งเป็นฝักฝุาย เกิดการเผชิญหน้ากันไม่มากก็น้อยนั้น ประวัติศาสตร์อาจจะทําหน้าที่ได้ดี ในการอบรมสั่งสอน
ให้นักเรียน หรือผู้คนในสังคมให้รู้จักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์มองอะไรอย่างหลากหลาย พยายามวางตัวเป็นกลาง 
ไม่เชื่อข้อมูลฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างง่ายๆ แล้วคิดใคร่ครวญโดยถือหลักของเหตุผล ในระดับของปัญญาชนมากกว่า
ความรุนแรง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 5.2. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วย
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้นักเรียนในสถานศึกษา 
 5.3. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เกิดความรัก ความภูมิใจและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. เป้าหมาย และตัวชีวั้ดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   207  คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             

๒.  วางแผนการดําเนินงาน             

๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ. 

61 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 10.2 นักเรียนได้มีความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วย
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้นักเรียนในสถานศึกษา 
 10.3 นักเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงการที่ต้องปลูกฝัง
จิตสํานึกท่ีดีและมีความตระหนักต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาซึ่ง
เปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน
แผนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นเพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา การมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือสถานศึกษา การรู้จักการทํางานเป็นทีมจึงได้เสนอโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษาข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาดูแลรักษาความสะอาดเพ่ิมขึ้น 
 5.2 เพ่ือปลูกจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.3 เพ่ือเสริมสร้างการทํางานเป็นทีมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน ๑๕๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  พ้ืนที่ภายในสถานศึกษามีความสะอาดมากยิ่งขึ้น 
 10.2  นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยกีฬาและนันทนาการ   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ์ 3.2 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นว่า การอาสาพัฒนา เป็นงานที่เสียสละความสุขสบายของตนเองหรือประโยชน์ของ
ตนเองให้แก่ผู้ อ่ืน นักเรียน นักศึกษา นั้นก็มีส่วนที่จะช่วยเหลือ เสียสละ สร้างแรงกระตุ้นในการเป็นคนดี เป็น
พลเมืองที่ดี ความรู้ความสามารถทางด้วยทักษะวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
อาทิ เช่น การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง สอนอาชีพเพ่ือน้อง ทาสีอาคารเรียนห้องสมุด 
ปรับปรุงพื้นท่ี ตัดหญ้าในเขตชุมชน ช่วยเหลือทําความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการปลูกฝัง
จิตสํานึกที่ดี มีคุณธรรม สอดคล้องกับปรัชญาสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยฯ ที่ว่า สุภาพ พอเพียง จิตอาสา 
ฉะนั้นจึงเห็นควรในการสนับสนุนในด้านจิตอาสา การช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดข้ึนจากนักเรียน นักศึกษา  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกเป็นจิตอาสามากยิ่งขึ้น 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การนําความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการทํางาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 120 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ 
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7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

-   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      -    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  ประชาชนพึงพอใจ การเป็นจิตอาสาที่ดีของนักเรียน 
 10.2  นักเรียนตอบสนองและช่วยเหลือสังคมได้ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  

 กลยุทธ์ 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอก 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเด็กจะต้องมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต้องรังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีการปลูกผังจิตสํานึกการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ในฐานะประชาชน โดยสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นําที่ดี มีเวทีการสร้างจิตสํานึก 
การรักชาติ การนํากระบวนการประชาธิปไตยมาใช้ในการเรียนและการทํากิจกรรม จะต้องยอมรับในการตัดสินใจ
ร่วมกัน เป็นคนมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนมนุษย์ เคารพกฎหมาย เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตใจที่เป็นธรรมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยหลักนั้นสถานศึกษาจะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประธานชมรมวิชาชีพ หัวหน้าห้อง ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้าง
ระบอบประชาธิปไตยมาให้เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเคารพในระบอบประชาธิปไตย 
 5.2 เพ่ือเสริมสร้างความมีเหตุผล การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้มากยิ่งข้ึน 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน 207 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
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7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเพิ่มขึ้น 
 10.2 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



223 
 

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี   
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล  
 กลยุทธ์ที่ 3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาและการจัดการปัญหาทางวิชาชีพ ที่สามารถมีความสามารถในการผลิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในด้านต่ างๆ แต่ก็
ต้องอาศัยทักษะวิชาการท่ีเกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย ซึ่งกระบวนการพัฒนาและเผยแพร่ ความรู้ สู่หน่วยการศึกษาใน
ระดับ วิทยาลัยฯ ถือเป็นภารกิจหลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องดําเนินการ เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้  
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการของนักเรียน นักศึกษา นั้นเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการ
จํา การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการทดสอบความรู้ที่นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ไปอีกทั้งยังสามารถให้
นักเรียน นักศึกษาทํางานร่วมกับผู้อื่นได้มีจิตสํานึกที่ดีต่อสาขาวิชาชีพของตนเอง 
5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

5.2 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา  
     5.3 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสํานึกท่ีดีต่อสาขาวิชาฯ ในด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 50 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในทักษะวิชาการเป็นอย่างดี 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 10.2  นักเรียนมีเพ่ือเพ่ิมขึ้น 
 10.3 นักเรียนสามารถรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
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14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวัยรุ่นยุคใหม่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุทธดา  เมืองเสน   
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
เปูาประสงค์  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ ระบบสารสนเทศและใช้งานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดทําระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อไป 
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 าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 61  

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

      10.1 นักเรียน นักศึกษา รู้เท่าทันเทคโนโลยี และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................ (นางสาวสุทธดา  เมืองเสน) หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

                                                                               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการเฝ้าระวังและดูแลผู้เรียน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  

           งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปูาประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
กลยุทธ์ 3.2  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดําเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัดโครงการ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะดําเนินการเฝูา

ระวังและดูแลผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพให้สามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตรที่กําหนด  

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือเป็นการเฝูาดูแลผู้เรียน 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น 

  6.2.2 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องที่เดือดร้อน/มีปัญหาอย่างรวดเร็ว 

7. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่เสี่ยง 

 

 

 



229 
 

8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             

๒.  วางแผนการดําเนินงาน             

๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 

ค่าวัสดุ 

*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก

รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีนปี 

61  

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 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. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวธุ กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์ สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อํานวยการฝาุยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

15. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการค่ายอบรมวินัยนักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ      งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  

          งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจํา 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปูาประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
กลยุทธ์ 3.2  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรในตัวบุคคลปัจจุบันเป็นปัญหาของสังคม

หลาย ๆ ด้าน ระบบการศึกษาได้พยายามเสริมสร้าง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความ

ขยันหมั่นเพียรของนักเรียน ให้เป็นคนดีของสังคมในอนาคต จึงได้ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรี ยนพบว่ามีนักเรียน

บางส่วนยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัติตน

ไม่เป็นตามระเบียบที่กําหนดไว้ จึงปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ 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 
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 6.2 เชิงคณุภาพ 

  6.2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร ให้เป็นคนดีของสังคมใน

อนาคต 

7. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่เสี่ยง 

8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             

๒.  วางแผนการดําเนินงาน             

๓.  ดําเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 

ค่าวัสดุ 

*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก

รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรยีนปี 

61  

รวมทั้งสิ้น      15,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีความสุภาพ นอบน้อม 
 10.2 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 10.3 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดี 

11. ปัญหาและอุปสรรค  -   

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวธุ กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผูเ้ห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์ สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อํานวยการฝาุยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ 2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
        โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
        การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
        และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่ง 
        สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ 
        ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม 
        มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ มีการกําหนดแผนงาน 
        หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและมี 
        ระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
 ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและการจัดหางาน จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนว
สัญจรเพื่อการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์      
          1. เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
         3. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1  โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จํานวน  ๒๐ แห่ง 
                6.1.2  จํานวนผูเ้รียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
            6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 สามารถนําวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแนะแนวการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 
เพ่ือให้ข้อมูลสถานศึกษาต่อชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยสามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และ
กําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึนตามเปูาหมาย 
7. พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จํานวน  ๒๐ แห่ง 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
8. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2560 2561 2561 2561 

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 เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๐ 

อกศ. 
๖๑ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน - - - - - - -  
2. ค่าใช้สอย - - - - - - -  
3. ค่าวัสดุ - - 8,000 - - - -  

รวมทั้งสิ้น - - 8,000 - - - -  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. สามารถส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
           2. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
           3. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค   - 

12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                   หางานในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางงาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... ((นายธนวัฒน์  สีเมฆ)         รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
       โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
       การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
       และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ โดย 
       มีการกําหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาท่ีมี 
       ความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และมี 
       กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือประโยชน์การ 
       ประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนว
การศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
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5. วัตถุประสงค์      
          1.เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าทํางานหรือศึกษาต่อโดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าทํางานหรือเลือก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสม              
         4. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
         6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 จัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทํา หรือศึกษาต่อ ร้อยละ 100 
         6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีข้อมูลการมีงานทํา และการศึกษาต่อ 
7. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
8. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ 

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. เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หนว่ย 

จํานวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ

61 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน - - - - - - - - 
2. ค่าใช้สอย - - - - - - - - 
3. ค่าวัสดุ - - - - - - - 3,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - - 3,000 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. ส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าทํางานหรือศึกษาต่อโดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          3. นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าทํางานหรือเลือก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสม              
         4. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 

                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... ((นายธนวัฒน์  สีเมฆ)         รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการปฐมนิเทศ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  2. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
   4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม 
       เป็นธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ 
       สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น  
       ความสําคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
       และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร 
       หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ 
       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษาจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา
งาน การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม โดยการ
น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความสําคัญและเข้าสู่การเรียนสาย
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อาชีวศึกษาให้มากข้ึน ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 
นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
5. วัตถุประสงค์      
         1. เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
          2. เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          3. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักเรียนของวิทยาลัย             
          4. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
               6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร ๑๐๐ % 
           6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียม 
                         ความพร้อมสู่การเป็นนักเรียนของวิทยาลัย             
7. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2560 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปและประเมินผล             
 

10 
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9. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บก
ศ. 

อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ 

61 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน - - - - - - - - 
2. ค่าใช้สอย - - - - - - - - 
3. ค่าวัสดุ - - - 5,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 5,000 - - - - 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน
ของวิทยาลัย 
        2. สามารถส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
         3. สามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
         4.. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... ((นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
       8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
     2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    4. หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม 
       เป็นธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ 
       สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น  
       ความสําคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
       และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร 
       หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ 
       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                นักเรียนนักศึกษากําลังสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้
นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันและพยายามจนประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจะทําให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจ ภูมิใจและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อการประสบความสําเร็จที่จบการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค ์     
         1. เพ่ือจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
          2. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันประสบความสําเร็จด้านการศึกษาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
          4. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
         6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๘๐ % 
          6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาได้รับการยกย่องเกิดความภาคภูมิใจที่ประสบความสําเร็จ 
7. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2560 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ 

61 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน - - - - - - - - 
2. ค่าใช้สอย - - - - - - - - 
3. ค่าวัสดุ - - - 10,000 - - -  

รวมทั้งสิ้น - - - 10,000 - - -  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. สามารถกระตุ้นสร้างแรงจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา โดยมี
ยอดผู้จบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
          2. สร้างขวัญและกําลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งมั่นประสบความสําเร็จด้านการศึกษาและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
 3. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
         4. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... ((นายธนวัฒน์  สีเมฆ)         รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการขับเคลื่อน เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร , ครู 
                       และบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล งานประชาสัมพันธ์  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        2) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
   3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรียมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม   
       เป็นธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
       และสนับสนุนความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนํา 
       ความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ปลูกฝังรากฐาน 
       ความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ในการดําเนินชีวิต  
       นําสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมนําความรู้ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได้รับนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถดําเนินงานได้ตามเปูาหมาย คือ 
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม โดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มาสร้างเป็นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์      
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         1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          2. เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรมนํา
ความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 3. เพื่อปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
         6.1 เชิงปริมาณ  
                คณะผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ จํานวน ๔๖ คน 
         6.2 เชิงคุณภาพ  
               6.2.1 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น ๙๐% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                6.2.2 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเชิงบวก
เพ่ิมมากข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด 
                6.2.3 สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
                6.2.4 สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเปูาหมายที่กําหนด 
7. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2560 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๐ 

อกศ. 
๖๑ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน - - 5,000 - - - -  
2. ค่าใช้สอย -  5,000 - - - -  
3. ค่าวัสดุ - - 10,000 - - - -  

รวมทั้งสิ้น - - 20,000 - - - -  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          2. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอน โดยเน้นคุณธรรมนําความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 3. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ใน
การดําเนินชีวิต นําสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรอืงรตัน ์ นิลอุบล) หัวหน้างานประชาสมัพันธ ์
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปีงบประมาณ  2561    

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสมส่ง   พูลผล     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      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 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เพ่ือผลิตกําลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ ของการจัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   จึงได้จัดทําโครงการจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  บูรณาการร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น      และ
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการ   ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โรงเรียนพ่ี 
โรงเรียนน้อง ชุมชน และสังคม   ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หน่วยงานภายนอก  จะนําไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจระหว่างสถานศึกษาและสังคมภายนอกสถานศึกษา การแบ่งปันความรู้ และแสดงศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษา เป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา“เป็นสถานศึกษาเพ่ือการฝึกอาชีพ” และ              อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา “ฝึกอาชีพ บริการชุมชน” และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
2560 – 2563   เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
  
5.2  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการ

วิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น       
5.3  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพสู่สังคม     
5.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพ  
5.5  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เรียนแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 

 6.1.2  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการของโครงการ /กิจกรรม และมีผลการประเมิน
โดยเฉลี่ย 3.51 - 5.00 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
7.  พื้นที่ด าเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และ ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน    6,000      

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ     19,000      

รวมทั้งสิ้น     25,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1 บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่ การ

พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
10.2 ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
10.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่

สังคม    
10.4 ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
10.5 มีการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

10.6 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการของโครงการ /กิจกรรม และมีผลการประเมินโดยเฉลี่ย 
3.51 - 5.00 
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11. ปัญหาและอุปสรรค  -  
12. การติดตามและการประเมินผล 

12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 

12.2  ผลสัมฤทธิ์จากดําเนินโครงการ 

13.  ผู้เสนอโครงการ.......................(นางสมส่ง   พูลผล)              หัวหนา้งานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

              รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการปฐมนิเทศ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
        8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม 
       เป็นธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ 
       สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น  
       ความสําคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
       และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร 
       หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ 
       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษาจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา
งาน การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม โดยการ
น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความสําคัญและเข้าสู่การเรียนสาย
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อาชีวศึกษาให้มากข้ึน ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 
นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
5. วัตถุประสงค์      
          1.เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
          2. เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          3. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักเรียนของวิทยาลัย             
          4. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1นักเรียน นกัศึกษา และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร ๑๐๐ % 
            6.2 เชิงคุณภาพ  
               6.2.1 นักเรียน นกัศึกษาและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียม 
 ความพร้อมสู่การเป็นนักเรียนของวิทยาลัย             
7. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
8. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่1 ไตมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
260 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

3. ดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) หม
าย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ 

61 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน - - - - - - - - 
2. ค่าใช้สอย - - - - - - - - 
3. ค่าวัสดุ - - - 5,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - 5,000 - - - - 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน
ของวิทยาลัย 
         2. สามารถส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
         3. สามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
         4. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... ((นายธนวัฒน์  สีเมฆ)         รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสัญจร  
                              บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล    
 งานประชาสัมพันธ์   ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
        8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
        โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
        การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
        และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่ง 
        สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ 
        ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม 
        มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ มีการกําหนดแผนงาน 
        หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและมี 
        ระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
              ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มี
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แนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการ
กําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาด 
แรงงาน 
5. วัตถุประสงค์      
          1. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   
          2. เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ            
          3. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ์ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 จํานวนผู้เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 10% 
            6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 สามารถนําวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
7. พื้นที่ด าเนินการ  - สถานประกอบการ , ชุมชน , หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
                        - ห้องประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 
 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2560 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการดําเนินงาน             
3. ดําเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย  

      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน - - - - - - -  
2. ค่าใช้สอย - - - - - - -  
3. ค่าวัสดุ - - 2,000 - - - -  

รวมทั้งสิ้น - - 2,000 - - - -  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. สามารถส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
           2. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          3. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ์ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด11. ปัญหา
และอุปสรรค           - 
12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
        8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนากําลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  2 เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม 
       เป็นธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ 
       สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น  
       ความสําคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
       และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร 
       หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ 
       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                นักเรียนนักศึกษากําลังสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้
นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันและพยายามจนประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจะทําให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจ ภูมิใจและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อการประสบความสําเร็จที่จบการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์      
         1. เพื่อจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
          2. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันประสบความสําเร็จด้านการศึกษาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
          4. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 จํานวน 80 % 
            6.2 เชิงคุณภาพ  
               6.2.1 นักเรียน นกัศึกษาจบการศึกษาได้รับการยกย่องเกิดความภาคภูมิใจที่ประสบความสําเร็จ 
7. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2560 2561 2561 2561 

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. เสนอโครงการเพ่ือ 
ขออนุมัติ 

            

2. วางแผนการ
ดําเนินงาน 

            

 
3. ดําเนินงานตาม
โครงการ 

            

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จํานวน
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) หม
าย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 
กิจกรรมฯ 

61 

ถัว
จ่าย 
ทุก
ราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน - - - - - - - - 
2. ค่าใช้สอย - - - - - - - - 
3. ค่าวัสดุ - - - 10,000 - - -  

รวมทั้งสิ้น - - - 10,000 - - -  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. สามารถกระตุ้นสร้างแรงจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา โดยมี
ยอดผู้จบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
          2. สร้างขวัญและกําลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งมั่นประสบความสําเร็จด้านการศึกษาและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
          3. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
         4. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค     -       

12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นางสมส่ง    พูลผล   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     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 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ  กรมการขนส่งทางบก  ได้กําหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ภายใต้กิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้   เดินทางปลอดภัย”  ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕61   เพ่ือให้บริการกับประชาชนทั่วไปช่วงเทศกาล ในการ
ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  เป็นการเตรียมความพร้อมในการออกเดิน
ทางไกล  ช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น แนะแนวเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ  เสริมสร้างทักษะ
ในการปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน/นักศึกษา อาชีวศึกษา และสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีศักยภาพ โดยจัดครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญด้านช่างยนต์ เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํา
อย่างใกล้ชิด น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี     

5. วัตถุประสงค์ 
5.1   เพ่ือน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2   เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก  
5.3   เพ่ือให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ช่วงเทศกาลให้กับ

ประชาชนที่สัญจรไปมาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด  
5.4  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะและชํานาญงาน   สามารถแก้ไข

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ บนพื้นฐานความพอเพียง 
5.5  เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของประชาชนต่อนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  ครู  และ นักเรียน  นักศึกษา  ปฏิบัติงาน   จํานวน  15   คน 

6.1.2  มียอดการให้บริการวันละ   20  คัน 

6.2  เชิงคุณภาพ         

นักเรียน  นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและการบริการจากสถานการณ์จริง 

7. พื้นที่ด าเนินการ ใต้สะพานทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน       13,000   

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ       2,000  

รวมทั้งสิ้น       15,000  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

10.1   บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 

10.2 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 
10.3   ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ  และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา  วิทยาลัย

สารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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10.4   นักเรียน /นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และประสบการณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการ 
ประกอบอาชีพบนพื้นฐานความพอเพียง 

10.5   นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีจิตอาสาในการบริการ  รู้จักประมาณตน และมี
คุณธรรมจริยธรรม  
11. ปัญหาและอุปสรรค  - 

12. การติดตามประเมินผล  

12.1  แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 
12.2  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน 
12.3  ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน / นักศึกษา 
12.4  สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ .......................(นางสมส่ง     พูลผล)        หวัหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี   สหนนัทรายุทธ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมสมุทรสงคราม  มีความ
เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ประเด็นที่ 3   
    ข้อ 1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธรารณสุขของรัฐ  ให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและ
เพียงพอ  
    ข้อ 3.  ส่งเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีห้องพยาบาลไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  สําหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาพยาบาล  ดังนั้น  งานสวัสดิการนักเรียน  
นักศึกษา  มีความจําเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ   
 5.2 ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ของ
วิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  จํานวน  250  คน   
                             บุคลากรของวิทยาลัยฯ   จํานวน   46  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1. นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
เพียงพอ  ก่อนที่จะส่งต่อถึงมือแพทย์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องปฐมพยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             
3.  ดําเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ.  
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสดุ       8,000   

รวมทั้งสิ้น       8,000   

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ  โดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ  
11. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
12. การติดตามประเมินผล จากผลการดําเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวสุทธินี   สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศภ์ักดิ์)         รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15 ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)             รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน 

นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)        ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง 

   สมุทรสงคราม 
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โครงการ  เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวสุทธดา  เมืองเสน     งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      -  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งรัดการจัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนากําลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาด้านระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 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.) และ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิต
กําลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําไปประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้  
   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ ของการจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทางวิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดทําเพ่ือประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา  
5.2  เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้รับข่าวสารของทางวิทยาลัย 
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5.3  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย 

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

 6.2.1  บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จาก โครงการ กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝุาย  
7.  พืน้ที่ด าเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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  วางแผนการดําเนินงาน             

3  ดําเนินงานตามโครงการ             

4  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม. 

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

61 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย       3,700   

3. ค่าวัสดุ           

รวมทั้งสิ้น        3,700   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้มีการเผยแพร่งานในทุกด้าน 

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  
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12. การติดตามและการประเมินผล 
12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 

12.2  ผลสัมฤทธิ์จากดําเนินโครงการ 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

          รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

          รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ.......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์สี บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอุเทน พร้อมมูล   งานแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานฯ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้
ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ งานแผนและความร่วมมือ มีภาระงานการพิมพ์เอกสารสรุปงานต่างๆ  
จําเป็นต้องpint รูปภาพ  จํานวนมาก  แต่งานฯ ไม่เครื่องพิมพ์สี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และรวดเร็วจึงขอจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือการปฏิบัติงานสรุปผลการดําเนินงานรวดเร็วมากขึ้น 
 5.2. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  มีเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  งานวางแผนและงบประมาณสามารถพิมพ์งานได้รวดเร็ว 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    
 ห้องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

2560 2561 2561 2561 
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.  วางแผนการดําเนินงาน             
3.  ดําเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

         หมวด
รายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน            
  หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.60 อกศ.61 บกศ. อื่นๆ 

1.  ค่าตอบแทน - - - - - - -  
ถั่วเฉลี่ย

ทุก
รายการ 

2.  ค่าใช้สอย - - - - - - -  
3.  ค่าวัสดุ - -  - - - 5,000  

รวมทั้งสิ้น - -  - - - 5,000  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการดําเนินงาน 
10.2  งานบรรลุผลสําเร็จ และเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

11.  ปัญหาและอุปสรรค – 
12.  การติดตามประเมินผล  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

          รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

          รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ.......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายที่  1  เร่งรัดจัดให้มีระบบโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งปวง
อย่างแท้จริง 
 นโยบายที่  5  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝุายร่วมรับผิดชอบรับผิดการจัดการศึกษาและฝึกอบรมโดยรัฐเป็นผู้
วางระบบนโยบาย กํากับคุณภาพ มาตรฐานสนับสนุนและระดมทรัพยากรเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอกชน เครือข่ายครอบครัว และอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการหรือทุพพลภาพและ
ผู้ด้อยโอกาส 
          ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ห่วงที่  2  การมีเหตุผล 
          เงื่อนไขที่  1  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในเบื้องต้นผู้บริหาร
ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีในองค์กร ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ทําให้บุคลากรในองค์กรมีความ
รับผิดชอบและเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่ของตนเอง และบุคลากรดังกล่าจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บุคลากรดังกล่าวจะต้อง
ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกําหนดด้านจริยธรรมที่กําหนดโดยเฉพาะเรื่อง
ความ ซื่อสัตย์สุจริต เกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การควบคุมดูแล และการติดตามผลนั้นเป็น 
องค์ประกอบพื้นฐานของการควบคุมภาพใน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการทํางานที่กําหนดขึ้นมาเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองค์กร และกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จึงเสนอโครงการการจัดการบริหารระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และจะเป็นผลดีต่อองค์กรทําให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อันเป็นเปูาหมายสูงสุดในการจัดการศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ตามข้ันตอนและแนวทางการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามจํานวน   46   คน มีความรู้ ความเข้าใจ การ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  รองรับการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดจํานวน 20,000 บาท 
           รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จํานวน  30,000 บาท 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ           

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3.  ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

 9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ       50,000   

รวมทั้งสิ้น       50,000   
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการประเมินทั้งภายในและ

ภายนอก 

11. ปัญหาและอุปสรรค .....................................................-.................................................................  

12. การติดตามประเมินผล  รายงานผลตามโครงการ  

13. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท)   หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน 

         การศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)     รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

                รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

                รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการด าเนนิงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นายพิรุณ     ก้อนทอง   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม
อุสาหกรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความมุ่งมั่นมีการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมกับสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้จบการศึกษาคุณสมบัติ มี

ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากําลังคนของประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือดําเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านจัดการศึกษา 

และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพสอดรับกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

5.3 เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงและการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน จํานวน 10 แห่ง  

6.2 เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัย ฯ ผลิตและพัฒนากําลัง  ในด้านจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน 

นักศึกษามีคุณสมบัติมีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด        

รายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จํานวน    

หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 

หมาย

เหตุ 

งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ  10,000        

รวมทั้งสิ้น  10,000        

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ดําเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
12. ปัญหาและอุปสรรค - 

13. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงาน 
 

14. ผู้เสนอโครงการ   .........................(นายพิรุณ     ก้อนทอง)    หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ......................(นายสราวุธ  กิจวงศภ์ักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

             รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

              รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายธนวัฒน์   สีเมฆ   รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา   
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปูาประสงค์ พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการ
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในฝุายแผนงานและความร่วมมือจะต้องใช้วัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ ที่จําเป็นมาใช้ใน
สายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงต้องมีการ
ดําเนินการจัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุสํานักงานเพ่ือมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ จํานวนวัสดุสํานักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิด  
  ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  วัสดุสํานักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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.  วางแผนการดําเนินงาน             
3.  ดําเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จํานวน    
หน่วย 

จํานวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   25,000       

รวมทั้งสิ้น   25,000       

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุสํานักงานเพ่ือมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 10.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
11. การติดตามประเมินผล  จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
12. ปัญหาและอุปสรรค           - 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายธนวัฒน์   สีเมฆ)    รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานและความ 

รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นายอุเทน พร้อมมูล   งานวางแผนและงบประมาณ  

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      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 การจัดทําแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
  กลยุทธ์ 1.4 การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ 1.5 การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2563) โดยได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยมุ่งสู่เปูาหมายและบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดทําโครงการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพิจารณาโครงการ ระดมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากบุคลากรภายในสถานศึกษา  ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2561  
ร่วมกัน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาสถานศึกษา  และเพ่ือให้ทุกฝุายงาน ได้นําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
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5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อเป็นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพื่อพิจารณาโครงการ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากบุคลากรภายในสถานศึกษา  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
5.3  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนําไป

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  บุคลากร ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จํานวน  45   คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2560 2561 2561 2561 

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. วางแผนการดําเนินงาน             

3. ดําเนินงานตามโครงการ             

4. สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

60 

อกศ.  

61 

บกศ. อ่ืนๆ 

1.. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3.. ค่าวัสด ุ       500  

รวมทั้งสิ้น       500  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1   วิทยาลัยฯ ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ

อาชีวศึกษา  สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
10.2    วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12.  การติดตามประเมินผล  

12.1  แบบสอบถาม 

12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินงานตามโครงการ 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อํานวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 

               รองผู้อํานวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 
 

 

 


