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สมุทรสงครามนี้ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 
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จะเป็นแผนที่ก ากับทิศทางการด าเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ของวิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ต่อไป 
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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 เทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

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

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

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

โครงการ 
 1. ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา) 
 2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม) 
 3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 
 4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 
 5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7. เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 
 8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
 9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
 10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
 11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
 12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
 13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
 14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
 15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
 16. โครงการโรงเรียนพระราชทานกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 
 18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 19. โครงการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
 20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
 21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
 24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 
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 26. โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
 29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุน
ปัญญาชาติ 
 30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ 
 31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
 32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐานให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนา
อาชีพประชาชน 
 34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 
 37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
 38. โครงการศูนย์ความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
 39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
 41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
 42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
 43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
 44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูอาชีวศึกษา 
 45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เปูาหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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นโยบาย  ยุทธศาสตร์  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายรัฐบาล  11  ด้าน  คือ 
 1)  การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2)  การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 3)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 6)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7)  การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11)  ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
 4.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทาง
หนึ่ง 
 4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  กระจายอํานาจการบริหารจัด
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การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุ
เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 4.7  ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 4.8  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีแนวคิดที่
มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  และ  “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”  รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา”  ในทุกมิติ 
และขับเคลื่อให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบน
ทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง  โดยมี
การวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของ
คนในชาติ ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้ งนี้   การขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต้องใช้  “ความรอบรู้”  ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลําดับ
ขั้นตอน  และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” 
ในการปฏิบัติหน้าที่และดําเนินชีวิตด้วย “ความเพียร”  จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ. 2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ 
 1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วน
ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
 2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) 
 1)  ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด  การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
 (พ.ศ.2552-2559) 
 การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยึดทางสายกลางอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี  รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก  เพ่ือมุ่ง
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด “คน”  เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาและสร้างการพัฒนาอยู่มี “ดุลยภาพ”  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เป็นต้น   โดยคํานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2)  เจตนารมณ์ของแผน 
 แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข”  และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ  
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
 3)  วัตถุประสงค์ของแผน 
 เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 -2559) 
จึงกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
 1.  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
 2.  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3.  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552-2558 
วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง”  มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งใน
เมืองและชนบท  พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน  ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน 
พันธกิจ  1.  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคน เพ่ือให้เท่าเทียม
กันทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท  ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเท่า
เทียมกัน 
  2.  พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกัเป็นสังคมที่วางอยู่บนฐานความรู้ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ขึ้นไป  โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเปูาหลัก คือ นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
 3.  ปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 4.  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 5.  การพัฒนาการให้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
 6.  สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ 
 7.  การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 1.  ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 
 2.  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 
 3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 4.  ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
 5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
 7.  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 8.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 9.  รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4.  ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
     1.  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  1.1  ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และการใช้
เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการ 

จัดการศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
  1.2  สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมการรักการอ่าน เพ่ิมทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  1.3  พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้และ
ภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองที่ดี 



10 
 

ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การทําประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา และจิตสํานึกที่ดีผ่านกระบวนการอบรม
เยาวชนที่เหมาะสมกับวัย 
  1.4  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  1.5  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เปูาหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  1.6  พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาใน
สาขาขาดแคลน 
  1.7  เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่สื่อที่ปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์
  1.8  สนับสนุนการดําเนินภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
 

     2.  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
  2.1  จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  2.2  สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
     3.  แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     4.  แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
     5.  แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
     6.  แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     7.  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 
     8.  แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
     9.  แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด 
     10.  แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
     11.  แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
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นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2558 

5 นโยบายทั่วไป 

 

1.  การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ และความต้องการของ
ทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเป็นไป
ตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความมั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย 

2.  การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็น
ธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

3.  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการ
ยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝัง
คุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ 
ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลั กการ
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ 
รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 

4.  การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการ
สร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมี
ฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 

5.  การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสําคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความ
ต้องการของสังคม 
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7 นโยบายเฉพาะ 
(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 

 1.  การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 

1.1  การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
1.2  สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นที่อย่างจริงจัง 
1.3  สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา

ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
1.4  มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษา

โดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 
1.5  มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 

1.6  สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง 

 
 2.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการด ารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย :  
  2.1  โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของรัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
  2.2  มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
  2.3  สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศสมาชิกอาเซียน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้
ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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3.  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  3.1  มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
  3.2  มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
  3.3  มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา 
เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3.4  มีแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการ
ผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และ
อ่ืนๆ  ในสาขาที่มีความขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  โดยให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทําความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการ
ผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ   
  3.5  มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้และแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 4.  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  4.1  มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
  4.2  ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงานที่ไม่จําเป็นรวมทั้งไม่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
  4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  4.4  สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้
อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
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  4.5  มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย
การพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหา
หนี้สินอย่างเป็นระบบ 
 

 5.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  5.1  น้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการ
ดําเนินงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  5.2  การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
จะต้องพิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ้มค่า ความจําเป็น
ในการลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมพ้ืนที ่
  5.3  มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน
อย่างเต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนําร่องในการจัดทําห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น 
  5.4  สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เครือข่ายต่างๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จําเป็นสําหรับใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 6.  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  6.1  สามารถถ่ายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี  เพ่ือให้การนําสู่การปฏิบัติสามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนและติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
  6.2  สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้ และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพ่ือประสิทธิภาพในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  6.3  หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
  6.4  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การได้
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้ทันต่อ
เหตุการณ ์
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  6.5  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา
อย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  
รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด 
 

 7.  การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฎิรูปการศึกษา 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  7.1  มีความก้าวหน้าในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และเป็นไป
ตามเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ. 2559  และสามารถดําเนินการจัดทําร่างแผนการศึกษาแห่งชาติในห้วง
ระยะเวลาต่อไป 
  7.2  มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการต่อเนื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิต
และพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
  7.3  สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นราย
ไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหาร
จัดการ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ 
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10 นโยบายเร่งด่วน 
(ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 

 1.  เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟื้นฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 

เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือ

เยียวยาและฟ้ืนฟู ให้สามารถทําการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
 

 2.  เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  2.1  มีการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
และมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  2.2  ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนทั่วไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาในช่วง 3 เดือนลดลงอย่างชัดเจน 
 

 3.  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อ
แม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น  
โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย  
  3.1  มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  3.2  มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
 

 4.  ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
  4.1  มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ 
อย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ทํากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอยา่งเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทํางาน การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
  4.2  นําร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและ
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 
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 5.  เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน 
พิการ และด้อยโอกาส 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
  5.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
  5.2  สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน 
 

 6.  เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอ่ืนๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
  6.1  มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
  6.2  มีการจัดทําข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
 

 7.  เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพิ่มโอกาสให้มีบุคลากรที่
มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
  7.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด  รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
  7.2  สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มี
บุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 

 8.  เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไป
ในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศรวมทั้งไม่ขัดต่อ
หลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
  8.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
  8.2  มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 9.  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิ จกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
  9.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
  9.2  มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 10.  เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย 
  10.1  มีการกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน 
  10.2  มีการกําหนดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
  10.3  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  10.4  มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนด 
  10.5  สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทาง การ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ด าเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการ
พัฒนา ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่
ดี และต้องประกอบไปด้วยสองเงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม แผนภูมิ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1. กรอบแนวคิด  
           เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต 
เพ่ือความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
ส่วนที่ 2. คุณลักษณะ  
           เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสาย
กลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
ส่วนที่ 3. ค านิยาม  
           ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้  
           ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อ่ืน 
เช่นการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
           การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล 
ส่วนที่ 4. เงื่อนไข  
            การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรม
เป็นพื้นฐาน 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
            เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
            เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
ส่วนที่ 5. แนวทางปฏิบัติ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
             จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
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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 2556 – 2559 

 - 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 ปี
การศึกษา 2556 การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
2. รางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําวันครู 16 มกราคม 2556 
3. รางวัลผู้สอนดีเด่น ครูสมชาย ดําสง่า 
4. รองวรรณยุทธ  จิตสมุทร ได้รับมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง 
รุ่นที่ 14 จากสถาบันพระปกเกล้าประจําปี 2556 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเล่ย์บอลชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ “สิงห์บุรี
เกมส์” 15 – 20 กรกฎาคม 2556 จังหวัดสิงห์บุรี 
6. ครูอุเทน พร้อมมูล ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุมทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย “สิงห์บุรีเกมส์” จังหวัดสิงห์บุรี 
7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการออกแบบทรงผมสตรีระดับเหรียญทอง ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาครั้งที่ 22 
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม 
9. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กีฬาวอลเลย์บอลชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง 
10. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านมหาชน ด้านการอาชีวศึกษา 
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3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส 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 
 



24 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหารครู และบุคลการทางการศึกษาและระดมทรัพยากรในการจัดการ  
   อาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับเครือข่าย 
 กลยุทธ์ 2.2 บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล้องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ 
 

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 
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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 
 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 
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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 
 

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. นายสุริวงศ ์ 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 

 
 

mailto:ssptc@hotmail.com
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4.2  ข้อมูลสถานศึกษาและอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ชื่อภาษาอังกฤษ  SAMUTSONGKHRAM POLYTECHNICAL COLLEGE 
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 3 หลัง  ได้แก่ 
1. อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง 4 ห้อง 
2. อาคารเรียน  จํานวน 2 หลัง 38 ห้อง 

 

 

 

 

 

http://www.ssptc.ac.th/
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

        

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ ์ คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน ์
 

รองผูอ้ านวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

นายนิติพงศ์   ทับศิริวัฒน ์
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์ 

 
งานบริหารท่ัวไป 

นางสาวรัตนา ชะนะ 

งานบุคลากร 
นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์  

งานการเงิน 
นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์  

งานบัญชี 
นางพชรมน  ซ่ือตรง  

งานอาคารสถานท่ี 
นายสมชาย  ด าสง่า 

งานพัสดุ 
นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย 

งานทะเบียน 
นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
นายอุเทน  พร้อมมูล 

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวสุทธดา  เมืองเสน 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 
นางสาวสุทธดา  เมืองเสน 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายพิรุณ ก้อนทอง 

 

หัวหน้างานกิจการ นักเรียน นักศึกษา 
นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นายธเนศ  บุญโตนด 

หัวหน้างานปกครอง 
นายธีรทัต สื่อสุวรรณ 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล 

หัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา 
นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
นางสมส่ง พูลผล 

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสาวรัตนา  ชะนะ 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
นางสมส่ง  พูลผล 

หัวหน้างาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายพิรุณ  ก้อนทอง 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นายจิตรวรรณ แซ่หลี 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
     นางสาวปองใจ  ตันติพิพัฒนาวิทย์ 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

6.1 อัตราก าลัง ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 22  ตุลาคม  2558 
 

 

  

ก.  ข้าราชการ   11 คน 
  1. ผู้บริหาร  3 คน 
  2. ข้าราชการครู  8 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า   - คน 
  1. ท าหน้าที่สอน  - คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ค. พนักงานราชการ  9 คน 
  1. ท าหน้าที่สอน  9 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว  25 คน 
  1. ท าหน้าที่สอน   9 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน 16 คน 
 
 
 

  
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 

  1. ข้าราชการ  - คน 
  2. ลูกจ้างประจ า  - คน 
 

6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 45 คน 
ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน 39 รวม 

- ต่ ากว่า ม.6   1 คน  3 คน  4 คน 
- ปวช./ม.6   - คน   คน  - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน  8 คน  8 คน 
- ปริญญาตรี          21 คน  5 คน           26 คน 
- ปริญญาโท   6 คน  - คน  6 คน 
- ปริญญาเอก   1 คน  - คน  1 คน 
  รวม  29 คน  16 คน  45 คน 
 

อัตราก าลังของ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม             มีบุคลากรทั้งสิ้น  45  คน 

          จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน 

             ง. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน 
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  6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน 25 รวม  
- จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  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 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. นายสราวุธ กิจวงศ์ภักดิ์ ป. โท รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
3. นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์ ป. โท รองผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    
    
    
    
    

 
6.3.2 ข้าราชการ รวม 10 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นางสาวเฉลิมพร สายสนิท ป. โท การชาย 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. นางสาวรัตนา ชะนะ ป. ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานสารบัญ,งานหลักสูตร 
6. นางสมส่ง พูลผล ป. ตรี สามัญสัมพันธ์ งานโครงการพิเศษ,งานวัดผล 
7. นางสาวปองใจ ตันติพิพัฒนาวิทย์ ป. ตรี การชาย หัวหน้างานวิทยบริการ 
8. นายสิทธิพร บุญหวาน ป. ตรี ช่างยนต์  
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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 ด าสง่า ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานอาคาร 
2. นายธเนศ บุญโตนด ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
3. นายธีรทัต สื่อสุวรรณ ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานปกครอง 
4. นายพิรุณ ก้อนทอง ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานทวิภาคี 
5. นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล ป. ตรี สามัญ หัวหน้างานแนะแนว 
6. นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ ป. โท การขาย หัวหน้างานสวัสดิการ 
7. นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสื่อฯ 
8. นางพชรมน ซื่อตรง ป. ตรี การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 
9. นางสาวสุทธดา เมืองเสน ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
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 6.3.5 ลูกจ้างชั่วคราว รวม 25 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่ ป. ตรี ช่างยนต์ หัวหน้างานกิจกรรม,งานวิจัย 

พัฒนา นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์,งานปกครอง,งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. นางสาวพัสกร เหมือนพิมพ์ทอง ม. 6 ตัดผม – เสริมสวย หัวหน้าแผนกตัดผม – เสริมสวย,
งานส่งเสริมผลิตผล,งานโครงการ
พิเศษ,หัวหน้าคหกรรม 

3. นางสาวปิยา จูประเสริฐ ป. ตรี คหกรรมศาสตร์  
4. นายนพรัตน์ ด ารงศิลป์ ป. ตรี ช่างยนต์  
5. นางสาวสิริกร โพธิสวัสดิ ์ ป. ตรี  คอมพิวเตอร์ งานกิจกรรม,งานสื่อการเรียนการ

สอน 
6. นายตฤณ พงษ์ธนาคม ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์  
7. นางสาวภิรมน เริองสมบูรณ์ ป. ตรี คหกรรมศาสตร์  
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์จ ารัส ป .ตรี คหกรรมท่ัวไป  
9. นางสาวนฤมล ดีชัยยะ ป. ตรี คอมพิวเตอร์  
10. นางสาวอัจฉรา บุญโตนด ป. ตรี  งานทะเบียน,งานประกันคุณภาพ

,งานครูที่ปรึกษา,งานแนะแนว
อาชีพ 

11. นางสาวมนัสนันท์ พ่ึงตัว ปวส.  งานบุคลากร,งานการเงิน 
12. นางสาวศรีวัย ผัดดี ป. ตรี  งานบุคลากร,งานบัญชี,งาน

บริหารทั่วไป 
13. นางจินตนา พุ่มทับทิม ปวส.  งานวางแผนและงบประมาณ,งาน

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,งาน
ส่งเสริมผลิตผล การค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

14. นางสาวศุภนาร ี ประยูรหงส์ ป. ตรี  งานพัสดุ,งานสวัสดิการนักเรียน 
15. นางสาวศิริรัตน์ พระหันธงชัย ปวส.  งานกิจกรรม,งานปกครอง,งาน

แนะแนวอาชีพ 
 
 

16. นางสาวพัชราภรณ ์ สุวรรณพาเพลิน ป. ตรี  งานแนะแนวอาชีพ,งานโครงการ
พิเศษ 

17. นางสาวพนัชกร เหมือนพิมพ์ทอง ปวส.  งานบริหารทั่วไป 
18. นางสาวรติชา มังกรวงค์ ปวส.  งานบุคลากร,งานบัญชี 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
19. นางสาวดวงหทัย สังข์ทอง ปวส.  งานหลักสูตร, งานประกัน

คุณภาพ,งานวัดผลและประเมินผล 
 

20. นางปาหนัน เพชรสีเงิน ปวส.  งานพัสดุ,งานอาคารสถานที่,งาน
สวัสดิการนักเรียน 

21. นางสาวนราวด ี อ่อนละมูล ปวส.  งานวัดผลและประเมินผล,งาน
วิทยบริการและห้องสมุด,งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

22. นายสุรินทร นิลมิตร ป. 6  งานอาคารสถานที่ 
23. นายณัฐพัชร์ พูลสนาม ปวส.  พนักงานขับรถยนต์ 
24. นางสาวเปมิกา อรุณรักษา ป. 6  งานอาคารสถานที่ 
25. นายเกล้า ฉุนเฉียว ม. 3  งานอาคารสถานที่ 
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 7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2558  (ปีปัจจุบัน)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
  

รวมทั้งสิ้น 375 คน 
   

หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2558(ปีปัจจุบัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมทั้งสิ้น 

  ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 ปี่ท่ี 3 รวม ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 รวม ปี่ท่ี 1 ปี่ท่ี 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น 70 91 52 213 105 57 162       375 

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งานยานยนต์ 38 43 26 107             107 
 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)         16 11 27       27 
 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทียบโอน)         12 7 19       19 
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส์ 12 15 4 31             31 
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ                       
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 6 15 8 29 23 12 35       64 
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 6 9   15 17 15 32       47 
 - สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสํานักงาน 8 9 14 31 37 12 49       80 
3. ประเภทวิชา ..........................................                       
 - สาขาวิชา/งาน ........................................                       
 - สาขาวิชา/งาน ........................................                       
                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น   คน 
        2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3,274 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น  ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ 
 

................ 
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7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2559  (ปีต่อไป)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
 

รวมทั้งส้ิน  260 คน 

   
หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2559(ปีต่อไป)   
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   
รวมท้ังสิ้น 140 70 91 301 100 105 205       506 

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งานยานยนต ์ 60 38 43 141             141 
 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)         20 16 36       36 
 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทยีบโอน)         20 12 32       32 
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์ 20 12 15 47             47 

                        
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ                       
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 20 6 15 41 20 23 43       84 
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 20 6 9 35 20 17 37       72 
 - สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/เทคโนโลยสีํานักงาน 20 8 9 37 20 37 57       94 
3. ประเภทวิชา ..........................................                       
 - สาขาวิชา/งาน ........................................                       
                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทั้งปีการศึกษา (2558) รวมท้ังสิ้น   คน 
        2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    2,220.00  คน 2.3 หลักสตูรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสตูร ปชด. ................ 

   2.2 หลักสูตรเสรมิวิชาชีพ (แกนมัธยม)    1,000.00  คน 2.4 หลักสตูระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสตูอื่น ๆ 
 

 ………..….  
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 ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2558) ผลผลิต/โครงการ  

    

 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์ 

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 

1.โครงการ
ส่งเสริม
คุณภาพ

สถานศึกษา
ขนาดเล็กให้
ได้มาตรฐาน 

2.โครงการบ่ม
เพาะ

ผู้ประกอบการ
ใหม่

อาชีวศึกษา
แบบครบวงจร 

3โครงการ
จัด

อาชีวศึกษา
สูงวัย 

อาชีวศึกษา
เพื่อสตรี 
ผู้ต้องขัง 

4.
โครงการ
ศูนยฝ์ึก

อาชีพเพื่อ
ชุมชน Fix 
it center 

5.โครงการ
ลดปญัหา
การออก
กลางคัน

ของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

6.โครงการ
ส่งเสริมการ
พัฒนาการ

จัดการ
อาชีวศึกษา

ทวิภาค ี

7.
โครงการ
สร้างพลัง
ขับเคลื่อน
ปีแห่งการ

สร้าง
คุณค่า
ศูนย์

กําลงัคน 

8.
โครงการ
อุดหนุน
หารายได้
ระหว่าง
เรียนของ
นักเรียน
ที่ยากจน 

9. 
ทุนการศึกษา

เฉลิมราช
กุมารี 

10. 
โครงการ

ส่งเสริมการ
ปฏิรูป

อาชีวศึกษา
เพื่อเพ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิ
ผู้เรียน 

รวมทั้งสิน้  

 2,981,411.34 335,799.50 4,927,824.47 149,000.00 - 8,392,196.64 304,714.80 86,983.00 199,988.50 292,157.49 129,929.88 20,000.00 30,000.00 28,000.00 15,000.00 15,000.00 1,121,773.67 9,513,970.31 

                   
 - งบบุคลากร       1,884,956.45       1,884,956.45                       -     1,884,956.45  
 - งบดําเนินงาน  626,937.30   335,799.50   2,227,099.74       3,189,836.54                       -     3,189,836.54  

 - งบลงทุน      815,768.28       815,768.28                       -     815,768.28  

 - งบเงินอุดหนุน  2,354,474.04       147,161.33     2,501,635.37                       -     2,501,635.37  

 - งบรายจ่ายอื่น              304,714.80   86,983.00   199,988.50   292,157.49   129,929.88   20,000.00   30,000.00   28,000.00   15,000.00   15,000.00   1,013,773.67   1,013,773.67  
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ส่วนที่ 3  
 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปีต่อไป) 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

1. ประมาณการรายรับ         24,512,094 บาท 

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 
 

4,000,000 บาท 
     - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน  2,900,000.00  บาท 

        - คาดว่ามีรายรับในปี
ต่อไป   1,100,000.00  บาท 

     ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 20,512,094 บาท 
 

 
งบบุคลากร  6,640,000 บาท 

    

 
งบดําเนินงาน 3,615,200 บาท 

    

 
งบลงทุน 5,750,000 บาท 

    

 
งบเงินอุดหนุน 2,671,894 บาท 

    

 
งบรายจ่ายอื่น 1,835,000 บาท 

    2. ประมาณการรายจ่าย         บาท 

 
งบบุคลากร  

  
6,640,000 บาท 

 

 
 - เงินเดือน 

 
 3,900,000.00  บาท 

   

 
 - ค่าจ้างประจํา 

 
- บาท 

   

 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  2,200,000.00  บาท 

   

 
 - เงินวิทยฐานะ 

 
   320,000.00  บาท 

   

 
 - ค่าตอบแทนรายเดือน    220,000.00  บาท 

   

 
งบด าเนินงาน 

  
3,518,300 บาท 

 

 
 -  ค่าตอบแทน 

 
 1,745,000.00  บาท 

   

 
 -  ค่าใช้สอย 

 
 926,200.00  บาท 

   

 
 -  ค่าวัสดุ 

 
 847,100.00  บาท 

   

 
งบลงทุน 

  
9,747,000 บาท 

 

 
 -  ค่าครุภัณฑ์ 

 
   900,000.00  บาท 

   

 
 -  ค่าสิ่งก่อสร้าง 

 
 8,847,000.00  บาท 
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งบเงินอุดหนุน 
  

2,671,894 บาท 

 -  ค่าหนังสือ 
 

   356,604.00  บาท 
   -  ค่าอุปกรณ์ 

 
    43,470.00  บาท 

   -  ค่าเครื่องแบบ 
 

   176,400.00  บาท 
   -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    320,860.00  บาท 
   -  ค่าจัดการเรียนการสอน  1,774,560.00  บาท 
  งบรายจ่ายอ่ืน 

  
1,835,000 บาท 

 -  ศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน    250,000.00  บาท 
   -  บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่    132,000.00  บาท 
   - ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน    130,000.00  บาท 
   - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี     15,000.00  บาท 
   - ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการ     20,000.00  บาท 
      อาชีวศึกษาทวิภาคี 

     - โครงการเสริมสร้างคุณภาพ    305,000.00  บาท 
     สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน 

     - อุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียนของ     28,000.00  บาท 
  นักเรียน 

     - อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน    955,000.00  บาท 
  ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก 
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

2.โครงการ

บ่มเพาะ

ผู้ประกอบกา

รใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบ

วงจร

3โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

3838

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษา

ทวภิาคี

7.โครงการ

ส่งเสริมการ

มีงานท า

ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สร้างรายได้

และกระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทัง้สิ้น บกศ.

 - งบบุคลากร

เงินเดือนข้าราชการ 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00  

เงินวทิยฐานะ 320,000.00 320,000.00 320,000.00    

เงินประจ าต าแหน่ง - -              

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 220,000.00 220,000.00 220,000.00    

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า -              

เงินอื่น ๆ -              

ค่าตอบพนักงานราชการ 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00  

รวม 6,640,000.00 6,640,000.00 6,640,000.00 

 -  งบด าเนินงาน

      - ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ า)

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 230,000.00 230,000.00 50,000.00 280,000.00 

ค่าตอบแทนครูจา้งสอนรายชั่วโมง 900,000.00 900,000.00 250,000.00 1,150,000.00 

เงินค่าสอนพิเศษ 250,000.00 350,000.00 600,000.00 100,000.00 700,000.00 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 20,000.00 20,000.00 

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

2.โครงการ

บ่มเพาะ

ผู้ประกอบกา

รใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบ

วงจร

3โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

3838

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษา

ทวภิาคี

7.โครงการ

ส่งเสริมการ

มีงานท า

ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สร้างรายได้

และกระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทัง้สิ้น บกศ.

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.

เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.

ภาคใต้

รวม 250,000.00 1,480,000.00 1,730,000.00 420,000.00 2,150,000.00 

      - ค่าใช้สอย

ค่าเช่าทรัพยสิ์น(ขั้นต่ า)

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า)

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ

200,000.00 200,000.00 100,000.00 300,000.00 

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ค่าจา้งเหมาบริการ 252,000.00 252,000.00 252,000.00 

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 81,000.00 81,000.00 88,728.00 392,000.00 

รวม 90,000.00 302,000.00 281,000.00 673,000.00 188,728.00 784,000.00 

          - ค่าวัสดุ

Jin



45

หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

2.โครงการ

บ่มเพาะ

ผู้ประกอบกา

รใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบ

วงจร

3โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

3838

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษา

ทวภิาคี

7.โครงการ

ส่งเสริมการ

มีงานท า

ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สร้างรายได้

และกระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทัง้สิ้น บกศ.

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ

วสัดุส านักงาน 220,000.00 220,000.00 220,000.00    

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 51,100.00 51,100.00 51,100.00 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

วสัดุการศึกษา 206,500.00 20,000.00 200,000.00 426,500.00 426,500.00 

วสัดุงานบ้านงานครัว

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 15,000.00 15,000.00 

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุก่อสร้าง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

รวม 206,500.00 290,000.00 251,100.00 747,600.00 15000 762,600.00 

 - ค่าสาธารณปูโภค (ขัน้ต  า)

ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 

ค่าน้ าประปา 50,000.00 50,000.00 100,000.00 150,000.00 

ค่าไฟฟ้า 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 ครุภัณฑ์
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

2.โครงการ

บ่มเพาะ

ผู้ประกอบกา

รใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบ

วงจร

3โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

3838

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษา

ทวภิาคี

7.โครงการ

ส่งเสริมการ

มีงานท า

ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สร้างรายได้

และกระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทัง้สิ้น บกศ.

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ

- เคร่ืองฉายทึบแสง 900,000.00 900,000.00 900,000.00    

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง

- อาคารอเนกประสงค์ 5,406,500.00 5,406,500.00 5,406,500.00  

- โครงหลังคาอเนกประสงค์ 3,440,500.00 3,440,500.00 3,440,500.00  

รวม 9,747,000.00 9,747,000.00 9,747,000.00 

 - งบเงนิอุดหนุน

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ

หุน่ยนต์ 171,000.00 171,000.00 171,000.00    

 - อุดหนุนโครงการวจิยัและพัฒนา

 - อุดหนุน อศ.กช.

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00 15,000.00 15,000.00      

 - อุดหนุนโครงการจดัการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 2,671,894.00 2,671,894.00 2,671,894.00  

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

2.โครงการ

บ่มเพาะ

ผู้ประกอบกา

รใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบ

วงจร

3โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

3838

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษา

ทวภิาคี

7.โครงการ

ส่งเสริมการ

มีงานท า

ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สร้างรายได้

และกระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทัง้สิ้น บกศ.

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ

วชิาชีพอุตสาหกรรม

 - อุดหนุนการหารายได้ระหวา่ง

เรียน 28,000.00 28,000.00 28,000.00      

 - อุดหนุนนักเรียนเจงัหวดัภาคใต้

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ

วชิาชีพพาณิชยกรรม

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยี

ฐานวทิยาศาสตร์

รวม 2,671,894.00 214,000.00 2,699,894.00 2,699,894.00 

 - งบรายจ่ายอื น

 -  ศูนยฝึ์กอาชีพเพือ่ชุมชน #REF! #REF!

 -  บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 132,000.00  132,000.00    

 - ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน #REF! #REF!

 - ส่งเสริมการพัฒนาการจดัการการ #REF! #REF!

    อาชีวศึกษาทวิภาคี
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

2.โครงการ

บ่มเพาะ

ผู้ประกอบกา

รใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบ

วงจร

3โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

3838

5.โครงการ

ลดปัญหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษา

ทวภิาคี

7.โครงการ

ส่งเสริมการ

มีงานท า

ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สร้างรายได้

และกระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทัง้สิ้น บกศ.

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ

 - ส่งเสรมการมงีานท าของผู้ส าเร็จ

 - อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน 955,000.00  955,000.00    

   สถานศึกษาขนาดเล็กใหไ้ด้มาตรฐาน -              

รวม 132,000.00  #REF! #REF! #REF! -            #REF!

 - ส ารองเพื อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที 
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

รวมทั้งสิ้นเปน็เงนิงบประมาณ ต.ค.-58 พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59 มิ.ย.-59 ก.ค.-59 ส.ค.-59 ก.ย.-59

1 งานตามภาระงานประจ า 7,316,648

1.1 งบด าเนินงาน

1.2 งบลงทนุ 9,747,000

  - ค่าครุภณัฑ์ 900,000 900,000.00 900,000.00 900,000

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง 8,847,000 5,406,500.00 3,440,500.00 8,847,000.00 8,847,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 7,316,648 900,000.00 5,406,500.00 3,440,500.00 9,747,000.00 9,747,000

2.1 จัดหาวสัดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหาร

ทั่วไป

80,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000

2.2 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว งานการเงิน 1,774,560 147,880.00 147,880.00 147,880.00 443,640.00 147,880.00 147,880.00 147,880.00 443,640.00 147,880.00 147,880.00 147,880.00 443,640.00 147,880.00 147,880.00 147,880.00 443,640.00 1,774,560

2.3 จ่ายเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง งานการเงิน 1,150,000 95,833.00 95,833.00 95,833.00 287,499.00 95,833.00 95,833.00 95,833.00 287,499.00 95,833.00 95,833.00 95,833.00 287,499.00 95,833.00 95,833.00 95,837.00 287,503.00 1,150,000

2.4 ค่าเบีย้เล้ียงทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืน่ งานการเงิน 300,000 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 300,000

2.5 จ่ายเงินค่าสอนพเิศษ งานการเงิน 950,000 79,166.00 79,166.00 79,166.00 237,498.00 79,166.00 79,166.00 79,166.00 237,498.00 79,166.00 79,166.00 79,166.00 237,498.00 79,166.00 79,166.00 79,174.00 237,506.00 950,000

2.6 จ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา งานการเงิน 280,000 23,300.00 23,300.00 23,300.00 69,900.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 69,900.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 69,900.00 23,300.00 23,300.00 23,700.00 70,300.00 280,000

2.7 จา่ยเงินสมทบประกนัสังคม พนักงานราชการ งานการเงิน 81,000 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 81,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

2.8 จา่ยค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ หลักสูตร ปวส. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานการเงิน 260,000 21,666.00 21,666.00 21,666.00 64,998.00 21,666.00 21,666.00 21,666.00 64,998.00 21,666.00 21,666.00 21,666.00 64,998.00 21,666.00 21,666.00 21,674.00 65,006.00 260,000

2.9 จ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานการเงิน 20,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 20,000

2.10 จา่ยเงินสมทบประกนัสังคม ลูกจา้งชั่วคราว งานการเงิน 88,728 7,394.00 7,394.00 7,394.00 22,182.00 7,394.00 7,394.00 7,394.00 22,182.00 7,394.00 7,394.00 7,394.00 22,182.00 7,394.00 7,394.00 7,394.00 22,182.00 88,728

2.11 จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค งานการเงิน 400,000 33,333.00 33,333.00 33,333.00 99,999.00 33,333.00 33,333.00 33,333.00 99,999.00 33,333.00 33,333.00 33,333.00 99,999.00 33,333.00 33,333.00 33,333.00 100,003.00 400,000

2.12 ค่าอาหาร  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมในการประชุมวทิยาลัยสารพดัช่างสมุทรสงคราม งานการเงิน 20,000 1,666.00 1,666.00 1,666.00 4,998.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 4,998.00 1,666.00 1,666.00 1,666.00 4,998.00 1,666.00 1,666.00 1,674.00 5,006.00 20,000

2.13 ต่อ พ.ร.บ. งานพัสดุ 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000

2.14 จัดซ้ือวสัดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป 50,000 4,166.00 4,166.00 4,166.00 12,498.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 12,498.00 4,166.00 4,166.00 4,166.00 12,498.00 4,166.00 4,166.00 4,174.00 12,506.00 50,000

2.15 จดัหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ งานพัสดุ 51,100 4,258.00 4,258.00 4,258.00 12,774.00 4,258.00 4,258.00 4,258.00 12,774.00 4,258.00 4,258.00 4,258.00 12,774.00 4,258.00 4,258.00 4,262.00 12,778.00 51,100

2.16 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งานบุคลากร 250,000 125,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 250,000

2.17 จัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ งานพัสดุ 60,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 60,000

2.18 จัดหาวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ งานพัสดุ 30,000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.19 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสัญจร งานประชาสัมพนัธ์ 30,000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.20 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ 252,000 21,000.00 21,000.00 21,000.00 63,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 63,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 63,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 63,000.00 252,000

2.21 จดัหาวสัดุบ ารุงรักษาซ่อมแซม พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภมูิทัศน์ของสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ 50,000 4,100.00 4,100.00 4,100.00 12,300.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 12,300.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 12,300.00 4,100.00 4,100.00 4,900.00 13,100.00 50,000

2.22 จัดจ้างล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ งานอาคารสถานที่ 16,200 16,200.00 16,200.00 16,200

2.23 ตู้จัดเก็บเอกสารงานการเงิน งานการเงิน 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

2.24 จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร 60,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 60,000

2.25 ค่าตอบแทนวทิยากรสอนวชิาชพีระยะส้ันให้แกเ่ยาวชน งานหลักสูตร 15,000 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000

2.26 จัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน งานหลักสูตร 150,000 12,500.00 12,500.00 12,500.00 37,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 37,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 37,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 37,500.00 150,000

2.27 จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี แผนกบัญชี 25,000 25,000.00 25,000.00 25,000

2.28 จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกสามัญ 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.29 จดัหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการขายและการตลาด แผนกการตลาด 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.30 จัดหาวัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ แผนกคอมฯ 25,000 25,000.00 25,000.00 25,000

2.31 จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ แผนกอิเล็กฯ 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.32 จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกชา่งยนต์ 76,500 30,000.00 30,000.00 46,500.00 46,500.00 76,500

2.33 จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน แผนกชา่งยนต์ 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.34 การพฒันาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา งานวัดผล 12,500 12,500.00 12,500.00 12,500

2.35 จัดหาวัสดุเพือ่ผลิตส่ือการเรียนการสอน งานส่ือฯ 30,000 2500 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.36 ส่งเสริมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนงานวิชาการ 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000

2.37 Science&Math Unification Camp แผนกสามัญ 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.38 ขอจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสาร งานวทิยบริการ 15,000 1250 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

2.39 จดัซ้ือครุภณัฑ์งานวัดผลและประเมินผล งานวัดผล 18,000 1500 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 18,000

2.40 จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนาฯ กิจกรรม 40,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 40,000

2.41 อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน   โครงการพิเศษ 6,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000

2.42 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ งานกิจกรรม 35,000 35,000.00 35,000.00 35,000

2.43 เสริมสร้างวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอย
กระทง)

งานกิจกรรม 7,000 7,000.00 7,000.00 7,000

2.44 ประกวดกระทง งานกิจกรรม 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000

2.45 รณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (ท าดี
 เพือ่พ่อ)

งานกิจกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.46 ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร งานปกครอง 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000

2.47 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ งานกิจกรรม 11,000 11,000.00 11,000.00 11,000

2.48 สายสัมพนัธ์พี่น้อง (ต้อนรับปใีหม่  2559) งานกิจกรรม 4,000 4,000.00 4,000.00 4,000

2.49 ส่งเสริมความปลอดภยัจากอุบติัเหตุจราจร งานปกครอง 5,615 5,615.00 5,615.00 5,615

2.50 อบรมคุณธรรม  จริยธรรม พุทธบุตร งานกิจกรรม 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000

2.51 ไหว้ครูประจ าปี 2559 งานกิจกรรม 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.52 ศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนกงานกิจกรรม 70,000 70,000.00 70,000.00 70,000

2.53 แข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา งานกิจกรรม 25,000 25,000.00 25,000.00 25,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2559

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

2.54 ประกวดกิจกรรม To Be Number One งานกิจกรรม 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000

2.55 แข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา งานกิจกรรม 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000

2.56 แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค งานกิจกรรม 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.57 แนะแนวสัญจรเพือ่การศึกษา งานแนะแนว 10,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.58 ปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน งานแนะแนว 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000

2.59 ติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา งานแนะแนว 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000

2.60 ปฐมนิเทศ งานแนะแนว 8,000 8,000.00 8,000

2.61 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล งานกิจกรรม 9,245 9,245.00 9,245

2.62 จิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ งานกิจกรรม 38,000 3,166.00 3,166.00 3,166.00 9,498.00 3,166.00 3,166.00 3,166.00 9,498.00 3,166.00 3,166.00 3,166.00 9,498.00 3,166.00 3,166.00 3,174.00 9,506.00 38,000

2.63 จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานฯ งานวางแผนฯ 40,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000

2.64 การขับเคล่ือนสถานศึกษาพอเพียง งานวางแผนฯ 50,000 50,000.00 50,000.00 50,000

2.65 เช่าพืน้ทีอ่ินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ งานศูนย์

ข้อมูลฯ

3,700 3,700.00 3,700.00 3,700

2.66 จัดซ้ือโมเด็มห้องงานวางแผนฯ งานวางแผนฯ 4,500 4,500.00 4,500.00 4,500

2.67 ด าเนินงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ งานคราม

ร่วมมือ
20,000 20,000.00 20,000.00 20,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที่

ใช้จ่าย

ที่ใช้
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ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

2.68 การจัดท าแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 4 ป ี งานวางแผนฯ 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.69 เคร่ืองสแกนคอมพวิเตอร์งานประกันคุณภาพ งานประกันฯ 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

รวมทั้งสิ้นเปน็เงนิงบประมาณ 7,316,648 517,678.00 548,678.00 959,493.00 2,025,849.00 545,678.00 577,678.00 582,678.00 1,706,034.00 507,678.00 634,923.00 779,178.00 1,921,779.00 565,678.00 527,678.00 560,626.00 1,653,982.00 
7,316,648

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ - - - - 

3.1 โครงการ .................................................... - - - - 

3.2 โครงการ .................................................... - - - - 

รวมทั้งสิ้นเปน็เงนิงบประมาณ

3.3 โครงการ .................................................... - - - - 

3.4 โครงการ .................................................... - - - - 

3.5 โครงการ .................................................... - - - - 

4

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงนิ สอศ./

สถานศึกษา) - 

- - - 

4.1 โครงการ .................................................... - - - - 

4.2 โครงการ .................................................... - - - - 

4.3 โครงการ .................................................... - - - - 
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5,653,662.00 

1,662,986.00 

9,004.00      

1,653,982.00 
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร  

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

ยุทธศาสตร์ 
ข้อ 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 นโยบาย 
นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)    

ข้อ 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้น      
ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรการ 
 ข้อ 1.  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ าเป็นต้องมีวัสดุส านักงานในงานต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารทรัพยากร  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้งานส านักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
5.3 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานในฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 



 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น    80,000      
 

หมายเหตุ 
๙.1 จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป   

 ๙.2  จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานบุคลากร   
 ๙.3  จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานการเงิน   
 ๙.4  จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานทะเบียน   
 ๙.5  จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอาคารสถานที่   
 ๙.6  จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานบัญชี 
 ๙.7  จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานพัสดุ 
 ๙.8  จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 9.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค   
 วัสดุบางชนิดมีราคาแพง เช่น หมึกพิมพ์ ท าให้จัดซื้อได้ในปริมาณน้อย  ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

๑2. การติดตามประเมินผล  
จากวัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย ท าให้งานที่ออกมานั้นมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด  
                        

1๓. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

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

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



 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอกับงานในแต่
ละฝ่าย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือ ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

  



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 16 คน     1,774,560   ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น      1,774,560   

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ 12 เดือน 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค - 
 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 



 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างครูจ้างสอนราย
ชั่วโมง เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นก าลังส าคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า ในการจ้างครูจ้างสอนรายชั่วโมง ต้องมีค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับครูจ้างสอนรายชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 10 คน 900,000     250,000  ถัวจ่ายทุก
รายการ ๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         
รวมทั้งสิ้น  900,000     250,000  

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ 12 เดือน 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
 

11. ปัญหาและอุปสรรค - 
 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

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



 

 
โครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา ให้ไปอบรม
ประชุมสัมมนา ตามความจ าเป็นและสมควร เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนให้นักเรียนมี
ความรู้ยิ่งขึน้ จึงมีความจ าเป็นในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้กับผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปราชการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความ
ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา  
 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  42 คน ได้ไปประชุม อบรม และสัมมนา เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการประชุม อบรม และ
สัมมนา มาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของ
ตลาด  
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 



 

 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย 45 คน 200,000     100,000  
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  200,000     100,000  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานการเงิน 
 

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

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



 

 
โครงการจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรทวิภาคี ตามวันเวลาราชการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ตาม
ความเหมาะสม  
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

  



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 12 
เดือน 

350,000 250,000    350,000  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ ๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         
รวมทั้งสิ้น  350,000 250,000    350,000  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณส าหรับจ่ายสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

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

 

 



 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรทวิภาคี และหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือบริหารให้ผู้เรียน และประชาชนทั่วไปได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และได้รับความสะดวกในการเรียนการสอน การติดต่อประสานงาน จึงจัดให้มีผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท าการและวันหยุดราชการตามความจ าเป็น  
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย  



 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 45 คน 230,000     50,000  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  230,000     50,000  
 

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการปกติ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

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



 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการที่ท าหน้าที่สอน ซึ่งวิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือน าส่งให้ส านักงานประกันสังคมเป็นประจ าทุกเดือน 
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

  



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 9 คน        ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย  81,000       
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  81,000       

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานการเงิน 
 

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

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



 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ในวันอาทิตย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอาทิตย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่
มีงานท า ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในการท างาน ให้มีโอกาสเลื่อนเงินเดือน และต าแหน่งในหน้าที่การงานให้
สูงขึ้น วิทยาลัยฯ เล็งเห็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียน และเพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ โดยมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เห็นชอบให้จ่ายค่า
สอนพิเศษแก่ครูผู้สอนหลักสูตรเทียบโอนได้ชั่วโมงละ 180 บาท  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อก าหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครูได้รับค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษครบ 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
  



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 10 คน      260,000  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น       260,000  

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานการเงิน 
 

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

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



 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ในวันอาทิตย์ และก าหนดการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยก าหนดให้จ่าย
ค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ชั่วโมงละ 60 บาท ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ได้รับค่าตอบแทนการด าเนินการ
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 ได้รับค าชื่นชมและความพอใจจากผู้เรียน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 



 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 10 คน      20,000  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น       20,000  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานการเงิน 
 

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

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



 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ซึ่ง
วิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือน าส่งให้ส านักงาน
ประกันสังคมเป็นประจ าทุกเดือน 
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

  



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 16 คน     88,728   ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น      88,728   

 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

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



 

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

ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.1  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ 
ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ และค่าอินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือน ที่จะต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บริหารงาน
และการเรียนการสอนด าเนินไปได้ตามปกติ 
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

  



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         
๔. ค่า
สาธารณูปโภค 

12 
เดือน 

350,000     400,000  

รวมทั้งสิ้น  350,000     400,000  

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานการเงิน 
 

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

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



 

โครงการ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวรัตนา  ชะนะ  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ 
 ข้อ 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

นโยบาย 
นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)    

ข้อ  6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดเน้น 

ข้อ  3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
มาตรการ 

 ข้อ ๑.  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่  ดังนั้นในการจัดการประชุมจึง
ต้องมีการเตรียมอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  เพ่ีอรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเพราะผู้เข้าประชุมจะมีความพร้อม
และน านโยบายที่ได้รับมาประชุมและพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญมากข้ึน   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

5.3 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานในฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 



 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย 
    ค่าอาหาร  
    อาหารว่าง 
   และเครื่องดื่ม 

 
๑๒ 

เดือน 
 

  
 

    
2๐,๐๐๐ 

  

๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น       2๐,๐๐๐   

หมายเหตุ 
 1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   

2. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   
3. การประชุมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่   

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 9.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค  
  - 
๑2. การติดตามประเมินผล  

การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ ต่อ พรบ.รถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ข้อที่ 1.8  สนับสนุนการด าเนินภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มีรถยนต์อยู่หลายคันซึ่งรถยนต์แต่ละคันต้องมีการจัดท าการต่อ พรบ. ของรถยนต์ในความ
ดูแล ด้วยเหตุนี้ทางงานพัสดุจึงจัดท าโครงการต่อ พรบ. รถยนต์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานกับทางราชการ
ได้อย่างปลอดภัยต่อไปในอนาคต 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือท า พรบ.ของรถยนต์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน 3 คัน 
 5.2 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมแบบธรรมาภิบาลโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 พรบ. รถยนต์ของวิทยาลัยฯ จ านวน 3 คัน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 รถยนต์วิทยาลัยฯ ได้ท าการต่อ พรบ.ครบทุกคัน 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย       3,000   
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น       3,000   

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    งานพัสดุได้ท าการต่อ พรบ.รถยนต์ของวิทยาลัยฯเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ครบทุกคัน 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค     -  
๑2. การติดตามประเมินผล การตรวจรับพัสดุ  
 
๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) หัวหน้างานพัสดุ 
 

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

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



 

โครงการ  จัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นางสาวรัตนา  ชะนะ  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ 
ข้อ 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 นโยบาย 
นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)    

ข้อ 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้น  
ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มาตรการ 
 ข้อ 1.  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการบริการถ่ายเอกสารให้เพียงพอกับ
งานในแต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การบริหารด้านเอกสารเป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย  

5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เอกสารที่ต้องด าเนินการถ่ายเอกสาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 งานด้านเอกสารในฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานห้อง   เอกสาร
การพิมพ์ ห้องส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย,ค่า
วัสดุ 

 50,๐๐๐        

รวมทั้งสิ้น  50,000          
 

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 ๑๐.1  จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร    
๑1. ปัญหาและอุปสรรค   

ความต้องการถ่ายเอกสารมีจ านวนมาก ท าให้กระดาษไม่เพียงพอ 
๑2. การติดตามประเมินผล  

จากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบร้อย  ท าให้งานบริการด้าน
เอกสารนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
1๓. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

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

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



 

โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๓.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓.๑.๑   ๑๐  นโยบายเร่งด่วน   นโยบายที่  ๑๐  เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน  ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย ๑๐.๒  
มีการก าหนดตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  โครงการ  และกิจกรรม  รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ  มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ  ตามภารกิจของวิทยาลัยฯและหน่วยงานต้นสังกัด  ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้มีพร้อมในการใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือให้การท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  51,100        

รวมทั้งสิ้น  51,100        

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ยานพาหนะของวิทยาลัยฯมีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
๑3. ผู้เสนอโครงการ .................... (นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย)      หัวหน้างานพัสดุ 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .................... (นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๑5. ผู้อนุมัติโครงการ ...................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์    ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบายเฉพาะ 
  ข้อ 2  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ  มาพัฒนาการจัดการเรียน การสอน  การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  สร้างความมีวินัย ความเสียสละ ความ
สามัคคีในหมู่คณะ  และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายได้อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากแหล่งต่าง ๆ และได้ฝึกประสบการณ์ให้มี
ความรู้เพ่ิมเติมในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ  ด้าน   เช่นการพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรม และการบริหารทรัพยากร  ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  
 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร  3   คน  ครู  26   คน  และบุคลากรทางการศึกษา  16  คนได้เข้ารับการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานพร้อมกัน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานและฝึก
ประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ และเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร 
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
7. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. วิธีด าเนินการ 



 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย 45 คน 190,000       
๓. ค่าวัสด ุ 45 คน 10,000     50,000  

รวมทั้งสิ้น 45 คน 200,000     50,000  

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมตามโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติม 
 9.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารง
ความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานบุคลากร 
 

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

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



 

โครงการจัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๓.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓.๑.๑   ๑๐  นโยบายเร่งด่วน   นโยบายที่  ๑๐  เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน  ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย ๑๐.๒  
มีการก าหนดตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  โครงการ  และกิจกรรม  รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ  มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ  ตามภารกิจของวิทยาลัยฯและหน่วยงานต้นสังกัด  ดังนั้น
เพ่ือยืดอายุการใช้งาน  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่  จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ยานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 ๕.๓ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานตามภารกิจ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมยานพาหนะที่ช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   ๖0,000       

รวมทั้งสิ้น   ๖0,000       

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ยานพาหนะของวิทยาลัยฯมีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
  
๑3. ผู้เสนอโครงการ .................... (นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย)      หัวหน้างานพัสดุ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .................... (นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

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

     



 

โครงการจัดหาวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ๓.๑ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓.๑.๑   ๑๐  นโยบายเร่งด่วน   นโยบายที่  ๑๐  เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน  ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย ๑๐.๒  
มีการก าหนดตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  โครงการ  และกิจกรรม  รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ  มีครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโดยใช้ในการเรียนการสอน  และสนับสนุนการเรียนการสอน  ที่มี
การช ารุดทรุดโทรม  เพ่ือยืดอายุการใช้งาน  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่  ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือให้การท างานที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 ครุภัณฑ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   30,000       

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ยึดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ความคิดเห็นผู้ใช้ครุภัณฑ์  
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ .................... (นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย)      หัวหน้างานพัสดุ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .................... (นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสัญจร 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล   งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายทั่วไป       ข้อ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมน าแนว 
                      ทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
นโยบายเฉพาะ     ข้อ ๓ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
                      ข้อ ๓.๑ มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ             
                      ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ  
นโยบายเร่งด่วน    เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 
                        นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน 
                        สถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ 
                        ต้องการของตลาดแรงงาน 
                        ข้อ ๓.๒ มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชี 
                        อาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็น 
                        ระบบและชัดเจน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
              ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
๕. วัตถุประสงค์      
          ๑. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   
           ๒.เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ            
          ๓. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ จ านวนผูเ้รียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐%            
         ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ สามารถน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
๗. พื้นที่ด าเนินการ  ห้องประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
๙. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   30,000       
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
         
 



 

         ๓. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๑๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๒. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมาก 
                                   ที่สุด 
 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ     .....................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ  .................. (นายสราวธุ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

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



 

โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  

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

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

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

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ยามรักษาความปลอดภัย จ านวน ๒ คน (ผลัดละ ๑๒ ชั่วโมง) 
   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย    252,000      
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น    252,000      
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ)์   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

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

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

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

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

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุอุปกรณ์ใช้ซ่อมแซม อ านวยการ อาคาร ๒ และอาคาร ๓  และภูมิทัศน์ของ  
                     สถานศึกษา 
   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ    ๕0,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น    50,๐๐๐      
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้อาคารสถานที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดถึง

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .......................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ)์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดจ้างล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
            ตวับ่งชี้ที่  ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ  
                               ใชอ้าคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยงานอาคารสถานที่มีความจ าเป็นต้องจัดจ้างล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ  

              ให้อยู่ในสภาพที่ดี อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ของ  

              สถานศึกษา ดังกล่าว 

 ๕. วัตถุประสงค์   

 5.1 เพ่ือล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ล้างท าความสะอาด บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จ านวน ๓๐ ตัว 
   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน    16,200      
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น    16,200      
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้อาคารสถานที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดถึง

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ)์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารงานการเงิน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์     ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้อง  7 นโยบายเฉพาะ (ด าเนินการให้เห็นภายใน 1 ปี)  ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (6.3) หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยปฏิบัติงาน (6.4)  มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือ
การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
                       เนื่องด้วยงานการเงิน มีเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็น
เอกสารส าคัญและมีจ านวนมาก  ส าคัญอย่างยิ่งต้องเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ และเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากขึ้น
เรื่อย ๆ ท าให้ไม่มีที่เก็บรักษา ซึ่งมีความส าคัญที่จะต้องซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารงานการเงิน เพ่ือให้เอกสารส าคัญ
ของงานการเงิน โดยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน ท าให้ท างานมีความ
สะดวด รวดเร็ว ถูกต้องมากขึ้น   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพของสถานศึกษา     
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
        6.๑.1  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน  1  ตู้ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
         6.2.1  งานการเงินมีการมีครุภัณฑ์ใช้ในการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

 หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าครุภัณฑ์ 1 ตู้      4,000  

รวมทั้งสิ้น       4,000  

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
      งานการเงินมีตู้เก็บเอกสารเพียงพอ ท าให้การปฏิบัติงานมีระบบ ระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพ 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค  - 

๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

 
 



 

โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบนายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ รองผู้อ านวยการฯ 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ ๗ นโยบายเฉพาะ ข้อที่ ๖.๔ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือปรุงปรับ
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยฝ่ายวิชาการ มีความจ าเป็นในการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานซึ่ง
ประกอบด้วย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานวัดผลและประเมินผล, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, งาน
สื่อการเรียนการสอน, และงานวิทยบริการและห้องสมุด เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพ่ือให้การท างานในส่วนของฝ่ายวิชาการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 ๕.๒ เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 ๕.๓ เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ วัสดุส านักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

 

           
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ   

 

         
๔.  สรุปและประเมินผล            

 

 
 
 
 
 
 
 



 

๙.  ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ    60,000      

รวมทั้งสิ้น    60,000      

 
๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 ๑๐.๑ จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ ในฝ่ายวิชาการ มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้
เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
๑๑.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑๒. การติดตามประเมินผล  

๑๒.๑ จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 



 

โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน นอกสถานศึกษา 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรัตนา  ชะนะ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๒. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ 

ข้อ ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
นโยบาย 

๕ นโยบายทั่วไป    
ข้อ ๓. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  

จุดเน้น 
ข้อ ๔. จุดเน้นด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

     มาตรการ 
 ข้อ ๓. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบาย "การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Moderate Class MoreKnowledge" โรงเรียนใน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะเริ่มต้นน าร่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ซึ่ง สพฐ.เห็นว่าน่าจะสามารถเลิกเรียนได้ในเวลา 14.00 น. นักเรียนสามารถไปท ากิจกรรมต่างๆ ได้นั้น จึงมี
โรงเรียนในสังกัดสพฐ. จังหวัดสมุทรสงคราม สนใจการสอนวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เล็งเห็นว่า ควรจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน นอก
สถานที่ โดยให้บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรและเบิกค่าตอบแทนได้  
๕. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้วิทยากรได้รับค่าตอบแทนในการสอนระยะสั้นให้แก่เยาวชน 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 วิทยากรได้รับค่าตอบแทนตามจ านวนชั่วโมงท่ีสอน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  มีวิทยากรให้ความรู้  ฝึกทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์วิชาชีพ แก่เยาวชน 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน  15,000        
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  15,000        

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
๑๐.๑  วิทยากรได้รับค่าตอบแทนในการสอนระยะสั้นให้แก่เยาวชน 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค  
  - 
๑2. การติดตามประเมินผล  

รายงานผลตามโครงการ 
๑๓.  ผู้เสนอโครงการ........................(นางสาวรัตนา   ชะนะ)  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๑๔.  ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ  กิจวงศภ์ักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 
 



 

โครงการ  จัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบนางสาวรัตนา ชะนะ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข้อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการ
พัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และด าเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นมีความประสงค์จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงานจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที ่๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

 

           
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ   

 

         
๔.  สรุปและประเมินผล            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙.  ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  150,000        

รวมทั้งสิ้น  150,000        

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จ านวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการสอนได้ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค   -  
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชี 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์     
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    นโยบายทั่วไป  ข้อ 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการใช้วัสดุส านักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้พ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
7. พื้นที่ด าเนนิการ สาขาวิชการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   25,000       

รวมทั้งสิ้น   25,000       

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค  
 -  
๑2. การติดตามประเมินผล  

12.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  

๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานสาขาวิชาการบัญชี 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอุเทน พร้อมมูล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พล
ศึกษา และสังคมศึกษา ซึ่งต้องจัดเตรียมวัสดุฝึกเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และเกิด
ประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วนกระบวนการ มีความหลากหลาย ตลอดจนผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะอย่างเหมาะสมจึงได้จัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกใช้ส าหรับการเรียนการสอน ตามใบงานและแผนการสอนในรายวิชาต่างๆ
อย่างเต็มศักยภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จ านวน ๒๕๐ คน/หมวดวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้
ครบถ้วนกระบวนการ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
 
7. พื้นที่ด าเนนิการ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   30,000       

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชา มีวัสดสุ าหรับใช้ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  

๑1. ปัญหาและอุปสรรค  
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

  
๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายอุเทน   พร้อมมูล.)       หัวหน้างานสามัญ 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสราวุธ  กิจวงค์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการตลาด 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    นโยบายทั่วไป  ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ 

ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
    จุดเนน้ที่ 1    เร่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  

ข้อ 1.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ท้ังภายในประเทศและระดับสากล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการตลาด มีความต้องการใช้วัสดุส านักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้พ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีความราบรื่น คล่องตัว รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   20,000       

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
        10.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 

12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดหาวัสดุฝกึแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
            ตวับ่งชี้ที่ ๓.๙ ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     เนื่องด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ เพ่ือให้
กระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการด าเนินการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ต่อไป  

 ๕. วัตถุประสงค์   

 5.1 เพ่ือให้มีวัสดุพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสดุในการฝึกนักเรียน นักศึกษา จ านวน 1๐๐ คน 
   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบัน  
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน   25,๐๐๐       
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น   25,๐๐๐       
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา  

๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑2. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  

 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .......................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ)์  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้สื่อการเรียนการสอน ประเภท  เครื่องมือ และวัสดุ เพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้   ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์
จึงได้จัดท าโครงการนี้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ๕.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจ านวน  24  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   3๐,๐๐๐       

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการเรียนการสอน  
 
๑3. ผู้เสนอโครงการ .................... (นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย)      หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ .................... (นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.1   7  นโยบายเฉพาะ   นโยบายที่  3  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
   การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาช่างยนต์  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ซึ่งมีรายวิชาต่างๆ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน  
โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความช านาญจนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝึก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่ง  
ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์จึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ    
 5.2  เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  107  คน  มีวัสดุฝึก 
  6.1.2 นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  46  คน มีวัสดุ
ฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. พื้นที่ด าเนินการ   แผนกวชิาช่างยนต์ 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่  ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.   สรุปและประเมินผล             
 
 
 
 
 
 



 

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   56,5๐๐ 20,000      

รวมทั้งสิ้น   56,5๐๐ 20,000      

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ            นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  ไม่มี 
12.  การติดตามและประเมินผล  ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ใช้บริการ 
 
13.  ผู้เสนอโครงการ ...................(นายธีรทัต     สือ่สุวรรณ      หัวหน้าแผนกชา่งยนต์ 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดหาวัสดุฝึกกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.1   7  นโยบายเฉพาะ   นโยบายที่  3  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
   การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ซึ่งเป็นวิชาชีพ
พ้ืนฐานเรียนร่วมช่างอุตสาหกรรม  ได้แก่นักเรียนแผนกช่างยนต์  และนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมี
รายวิชาต่างๆ  ในภาคปฏิบัติ  เพ่ือฝึกทักษะให้กับนักเรียน  โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความช านาญ
จนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝึก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่ง  ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึก
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ    
 5.2  เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  40  คน  มีวสัดุฝึก 
  6.1.2 นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  20  คน มีวัสดุ
ฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. พื้นที่ด าเนินการ   แผนกวชิาช่างยนต์ 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่  ๑ ไตรมาสที่  ๒ ไตรมาสที่  ๓ ไตรมาสที่  ๔ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.   สรุปและประเมินผล             
 
 
 
 



 

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   20,000       

 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ            นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  ไม่มี 
12.  การติดตามและประเมินผล  ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนแผนกวิชา 
                                                    เทคนิคพ้ืนฐานในหัวข้อความพอเพียงของวัสดุฝึก 
 
13.  ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธีรทัต     สื่อสุวรรณ )  หัวหน้าแผนกช่างยนต์ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ  จิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ ประจ าปี 2559  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสมส่ง   พูลผล     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคม ท้องถิ่น 
    -  นโยบายทั่วไป  ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  ความเท่าเทียมเป็นธรรมเข้าถึงองค์ความรู้  ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  
    - มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  
          มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                         ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ    
           มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
         ตวับ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิต
ก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ ของการจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   จึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ    ตามแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ โรงเรียนพ่ี โรงเรียนน้อง ชุมชน และสังคม   ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หน่วยงาน
ภายนอก  จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจระหว่างสถานศึกษาและสังคมภายนอกสถานศึกษา การแบ่งปันความรู้ และ
แสดงศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา“เป็นสถานศึกษาเพื่อการฝึกอาชีพ” และ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ฝึกอาชีพ บริการชุมชน” และสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 4 

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการ 
5.2  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพสู่สังคม     
5.3  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพ  
 5.4  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

 

 

 



 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1     ผู้เรียนแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และครูและบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1    ทุกสาขางานมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
ได้ด าเนินงานตามแผนงาน  ประเมินผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

7.  พื้นที่ด าเนินการ    ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
 หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ   38,000       

รวมทั้งสิ้น   38,000       

 

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
10.1  ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
10.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่

สังคม     
10.3  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  
10.4  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการของโครงการ /กิจกรรม และมีผลการประเมินโดย

เฉลี่ย 3.51-5.00 

 

 

 



 

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  

12. การติดตามและการประเมินผล 
12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากด าเนินโครงการ 
 

13.  ผู้เสนอโครงการ.......................(นางสมส่ง   พูลผล)    หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

14.  ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 

15.  ผู้อนุมัติโครงการ.......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยสารพัดชา่งสมุทรสงคราม 
 



 

โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ  ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นางสมส่ง    พูลผล    ฝ่าย วิชาการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 5 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับไปกับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝั งอุดมการณ์ความยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่า
ส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนม
ประเพณีอันดีงามของไทย 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552 - 2561) ที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ 
และทวิภาคี และจากการที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ร่วมกับ สถานประกอบการ  โดยการ
นิเทศการสอนของครูผู้รับผิดชอบรายวิชา มีบางวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา  และเพ่ือให้ผลการประเมิน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ของนักเรียน นักศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างผู้เรียนทุกกลุ่ม
ให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน    จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่โลกอาชีพ โดย
จัดห้องเรียนสอนเสริมในแต่ละรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ส าหรับผู้เรียนที่จะ
ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2558  ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556  ปวช.3 และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ปวส.2 (ทวิภาคี)  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนใน
การน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตนในอนาคตต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อสอนเสริมในรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมตามเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตร
ให้กับผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558  

5.2  เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม
 5.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ละทักษะอย่างเต็มศักยภาพสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
งานอาชีพของตน     

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  จ านวนนักเรียน  ระดับ ปวช.3          ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน  44  คน 
  6.1.2  จ านวนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 (ทวิภาคี) ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน    9  คน 

 

 

 



 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตน ส่งผลสัมฤทธิ์ในการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ มีเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ   12,500      

รวมทั้งสิ้น   12,500      

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 10.2  ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเตรียมสอบ V – Net  และการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา  2558    

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  

12. การติดตาม และการประเมินผล   
 12.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

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

 

 



 

โครงการ จัดหาวัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น จ าเป็นต้องมีสื่อการ
เรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องจัดหา
วัสดุเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 5.2 เพ่ือน าอุปกรณ์เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น    30,000      

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้สื่อการเรียนการสอน 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................( นางสาวจิตรวรรณ  แซ่หลี )   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................( นายสราวธุ   กจิวงค์ภักดิ์ )   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ ส่งเสริมภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวรัตนา  ชะนะ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
3. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

4. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ 

ข้อ 1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
นโยบาย 

๗ นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)    
ข้อ 2.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการด ารงความ

ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจุดเน้น      
จุดเน้น 

ข้อ ๒. จุดเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
มาตรการ 
 ข้อ ๓. ปฏิรูปการเรียนการสอน 

 
5. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยในปี 2558 เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวต่างประเทศเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพื่อเกิดเจตคติที่ดีตลอดจนเห็นความส าคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างองค์ความรู้ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการพูดการอ่าน การฟัง การเขียน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและมีประสบการณ์ตรงในด้านภาษาอังกฤษ 
6.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการปรับตัวเข้าสังคม 
6.3 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ความเป็นสากลเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียน 

7. เป้าหมาย และตัวช้ีวัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ฝึกปฏิบัติการพูด การอ่าน การฟัง การ

เขียน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 
   ค่าสอบแทน 
(วิทยาการ ๒คน 
คนละ ๓ ช.ม.) 

 
๖ ช.ม. 

   
๓,๖๐๐ 

     

๒. ค่าใช้สอย 
    ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 

 
๒ ชุด 

   
๕๐ 

     

๓. ค่าวัสด ุ
 ป้ายไวนิลฟิวเจอร์
บอร์ด 

 
๘ แผ่น 

   
๒,35๐ 

     

รวมทั้งสิ้น    6,000      

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
๑๐.๑  นักเรียนพัฒนาด้านทักษะของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
๑๐.๒  นักเรียนเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง และการปรับตัวเข้าสังคมได้ 
๑๐.๓  นักเรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค  
  วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มีค่าตอบแทนสูง 
๑2. การติดตามประเมินผล  

จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๑๓.  ผู้เสนอโครงการ........................(นางสาวรัตนา   ชะนะ)  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๑๔.  ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายสราวุธ  กิจวงศภ์ักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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



 

โครงการ  Science & Math Unification Camp 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นายอุเทน    พร้อมมูล     แผนกวิชาสามัญ  ฝ่ายวิชาการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายทั่วไป  ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  ความเท่าเทียมเป็นธรรมเข้าถึงองค์ความรู้  ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  
 นโยบาย 4  มิติ  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มิติที่ 3  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ด้วยแผนกวิชาสามัญ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ปัญหาด้วยตนเอง และสามารถ
หาวิธีการแก้ปัญหาได้นั้น  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เพ่ือการเรียนรู้แบบองค์รวม จึงเป็นวิธีหนึ่งที่
นักเรียนสามารถน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ  เป็น
แนวทางท่ีจะน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ความสามัคคี 
ความร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริมศักยภาพรวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน ผู้รับผิดชอบได้เล็งเห็นความส าคัญในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น  เพ่ือเป็นการสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม  เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา  ความ
เท่าเทียมเป็นธรรมเข้าถึงองค์ความรู้  ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม ในการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

ไปวิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ 
5.2  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ความสามัคคี ความร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริม

ศักยภาพรวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1    นักเรียน ระดับ ปวช.  1 – 2   จ านวน  150  คน  
     จ านวน  1  วัน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ความสามัคคี ความร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมศักยภาพรวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน       

7.  พื้นที่ด าเนินการ    แผนกวิชาสามัญ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 4 คน   9,600      
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ    10,400      

รวมทั้งสิ้น    20,000      

 10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม ในการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไป

วิเคราะห์หาเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ 
 10.2  ผู้เรียนการเรียนรู้ร่วมกัน ความสามัคคี ความร่วมมือ ความเป็นประชาธิปไตย และส่งเสริม

ศักยภาพรวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  

12. การติดตามและการประเมินผล 
12.1  แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากด าเนินโครงการ 
 

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

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

15.  ผู้อนุมัติโครงการ.........................(นายณรงค์ชัย   สุขสวคนธ์)    

 
 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 



 

โครงการ   ขอจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นางสาวปองใจ   ตันพิพัฒนาวิทย์ 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 

  ด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา    ด้านที่ ๔ พัฒนาบุคลากร 
  ด้านที่ ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน    ด้านที่ ๕ ผลลัพธ์และความส าเร็จ 
  ด้านที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ในวิทยาลัยฯ ได้ค้นคว้า 

ข่าวสาร จากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากร ได้รับข้อมูลและการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  

วารสารและนิตยสารนั้นและ เป็นการพัฒนาห้องสมุดให้ตรงมาตรฐาน ห้องสมุด ๓ D ในด้านของหนังสือดี ท าให้           

หนังสือเพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร  ได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมาณ    ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์  วารสาร นิตยสาร  ประจ าตลอดปี 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  เชิงคุณภาพ    ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะได้ข้อมูลข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    แผนกวิชาสามัญ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 



 

9. ค่าใช้จ่าย 
หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน 4 คน         
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ       15,000   

รวมทั้งสิ้น       15,000   
 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 ๙.๑ ห้องสุมุดมีหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารให้บริการมากข้ึน 
 ๙.๒. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ข้อมูลข่าวสารทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้น 
๑1. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

สังเกต ปริมาณผู้ใช้บริการห้องสมุด,  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

๑2. ผู้เสนอโครงการ     ...............(นางสาวปองใจ ตันพิพัฒนาวิทย์)  หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 

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

15.  ผู้อนุมัติโครงการ.........................(นายณรงค์ชัย   สุขสวคนธ์)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 



 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานวัดผลและประเมินผล 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นางสมส่ง  พูลผล     ฝ่ายวชิาการ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้อง  7 นโยบายเฉพาะ (ด าเนินการให้เห็นภายใน 1 ปี)  ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (6.3) หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยปฏิบัติงาน (6.4)  มีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือ
การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
                       เนื่องด้วยงานวัดผลและประเมินผล มีการด าเนินงานวัดผลประเมินผลตลอดทั้งปีการศึกษา ใน
ระดับ ปวช. และ ปวส. ระบบปกติ ระบบทวิภาคีค ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา 
ซึ่งมีเอกสารส าคัญเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของนักเรียน นักศึกษาจ านวนมาก จ าเป็นอย่างยิ่งต้องเก็บรักษา
อย่างเป็นระบบ และเอกสารส าคัญดังกล่าวมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกปี  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บ
เอกสารใช้ในงานวัดผลและประเมินผล   เพ่ือให้จัดเก็บเอกสารส าคัญของนักเรียน นักศึกษาอย่างเป็นระบบ เกิด
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป   

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพของสถานศึกษา   
   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 
        6.๑.1  ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร (40 ช่อง)     จ านวน  2  ตู ้
  6.1.2  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน  2  ตู ้
 6.2  เชิงคุณภาพ 
         6.2.1  งานวัดผลและประเมินผลมีการมีครุภัณฑ์ใช้ในการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

 หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าครุภัณฑ์ 4 ตู้      18,000  

รวมทั้งสิ้น       18,000  

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    
      งานวัดผลและประเมินผลมีตู้เก็บเอกสารเพียงพอ ท าให้การปฏิบัติงานมีระบบ ระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพ 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค  - 

๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสมส่ง  พูลผล)          หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายสราวุธ กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน 
นักศึกษา 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์   รองผู้อ านวยการฯ 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในฝ่ายพัฒนาการศึกษาจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ในสายงาน
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการด าเนินการ
จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิด   
 ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามสามารถใช้ภาษาไทยถูกต้อง 
 6.1.2 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีทักษะและพัฒนาการที่ดีขึ้น ในการใช้  
 ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะการใช้ภาษาไทยเป็นภาษา  
 วัฒนธรรมประจ าชาติของเรา 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ    40,000     

รวมทั้งสิ้น    40,000     

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 10.2 การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการค่าตอบแทนอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน   “ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน” 
เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๕๘ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบาย ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมเข้าถึงองค์ความรู้ ในการด าเนินชีวิต
ได้อย่างต่อเนื่อง 
 จุดเน้น 2.2 การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต  ควรส่งเสริมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
เช่น การจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และรองรับประชาคมอาเซียน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ  กรมการขนส่งทางบก  ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนและหน่วยอาชีวะบริการขึ้น  ภายใต้กิจกรรม 
“ตรวจรถก่อนใช้   ปลอดภัยแน่นอน”  เทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี  ๒๕๕9   เพ่ือให้บริการกับประชาชนทั่วไป
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในการตรวจเช็คสภาพทั่วไปของเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  เป็นการเ ตรียม
ความพร้อมในการออกเดินทางไกล  ช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยแนะแนวเส้นทางในการ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
จากประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน/นักศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม และสามารถแก้ไขสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ โดยจัดครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญด้านช่างยนต์ เป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด       

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก  

          5.2 เพ่ือให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัด ตลอดจนตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์
ของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคัน  

5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และช านาญงาน สามารถแก้ไข 

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

5.4  เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของประชาชนต่อนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่าง- 

สมุทรสงคราม 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ          
๑.  ครู  และ นักเรียน/ นักศึกษา  ปฏิบัติงาน   จ านวน  ๑๓   คน 
๒.  มียอดการให้บริการวันละ   ๒๐ คัน 
๙.๒   เชิงคุณภาพ        นักเรียน / นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและการ  
                              บริการจากสถานการณ์จริง 



 

 
7. พื้นที่ด าเนนิการ ใต้สะพานทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

 หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน       6,000   
๒. ค่าใช้สอย         
๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น       6,000  

 
๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    

10. 1 สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 
10.2 ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียo 

อาชีวศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
10.3 นักเรียน /นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และประสบการณ์  เพ่ือเป็นแนวทางใน

การประกอบอาชีพต่อไป 
10.4 นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้จักประมาณตน และมีคุณธรรม

จริยธรรม  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค  - 
 
๑2. การติดตามประเมินผล  

๑.  แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 

๒.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 

๓.  ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน / นักศึกษา 

 

 



 

๔.  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 
๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(.นางสมส่ง  พูลผล.)    หวัหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.๑) ทุกแผนกวิชา เรียนวิชาลูกเสือ ซึ่งวิชาบังคับ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะใน
เรื่องระเบียบวินัย รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นทีม เพ่ือหลีกเลี่ยงยาเสพติด            
การมั่วสุมในเรื่องอบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้อ่ืน ท าให้นักเรียน นักศึกษาเป็นเยาวชนที่มีคุณค่า
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน ปวช. 1 มีทักษะในการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
 5.2 เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ปวช. ๑ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จ านวน   130   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อสังคม และ ประเทศชาติ 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 58 
 

อกศ.  
 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    35,๐๐๐    

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 58 

รวมทั้งสิ้น     35,๐๐๐     
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะเป็นคนที่มีระเบียบ วินัย รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 10.2 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและท างานเป็นทีมได้ดี 
 10.3 นักเรียนจะห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานภุาพ  ทับศิรวิัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  มากขึ้นรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน  
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนาธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   207   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีต่อไป 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    7,๐๐๐    

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 58  

รวมทั้งสิ้น     7,๐๐๐     

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ต่อไป 
 10.2 นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ท าดี เพื่อพ่อ) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งให้นักเรียน
มีจิตอาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้ พัฒนาวัด ท าความสะอาดสถานศึกษาเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 5.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
 5.3 เพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียน    
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียนมีจิตอาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์  มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็น  
 พลเมืองที่ดีของสังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
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บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    1,๐๐๐    

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 58 

รวมทั้งสิ้น     1,๐๐๐     
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีจิตอาสาในการท างานเพ่ือส่วนรวมมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี                                        
 ของสังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานภุาพ  ทับศิรวิัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และ(รับมอบเครื่องยนต์จากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จ ากัด) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายธีรทัต    สื่อสุวรรณ หัวหน้างานปกครอง 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์  มีเวลาท ากิจกรรม                
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ
ภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส าคัญในล าดับต้น ๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน
รวมทั้ง ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนส่วนใหญ่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์และรถยนต์มีความประมาทและขาดทักษะความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ถูกต้อง 
รวมถึงการมีจิตส านึกและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนและรวมถึงการการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยใน สถานศึกษาถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุดที่จะต้องร่วมกันหาแนวทางในการดูแลให้เกิดการ มี
ทักษะชีวิตที่ดีเพียงพอที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
ในสถานที่ต่าง ๆ โดยฉับพลัน  ดังนั้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามจึงได้จัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจรขึ้น  
5. วัตถุประสงค ์
  5.1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจร  
         และทักษะการขับข่ีรถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย 
      5.2.  เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
      5.3.  เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอัคคีภัยและ  
         ช่วยกันหาแนวทางการป้องกันหากเกิดอัคคีภัยขึ้น                        
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.    ปลูกจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนลดการสูญเสียอันเกิดจาอุบัติเหตุนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมี            
ความรู้ความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการใช้เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
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อกศ. 
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บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    5,000    

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 58 

รวมทั้งสิ้น     5,000     
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 ๑0.1. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการ          
ขับข่ีรถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
     10.2.  ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นายธีรทัต    สื่อสุวรรณ)    หัวหน้างานปกครอง 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่  หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันวิทยาลั ยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช . )  พ .ศ .  2545                  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และกิจกรรมของนักเรียนชั้นปีที่  1 คือ กิจกรรมลูกเสือ ในการท ากิจกรรมลูกเสือนั้นตาม
หลักสูตรนักเรียนต้องท ากิจกรรมเสี่ยงภัย เดินทางไกล บุกเบิกซึ่งจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  
เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้วิธีการใช้งานและสามารถใช้งานได้จริง 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการเดินทางไกลได้ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมบุกเบิกได้ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าฐานเสี่ยงภัยได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 จ านวนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 งานกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ท าให้การจัดกิจกรรม  
 สะดวกและราบรื่นไปด้วยดี 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.  
58 

 

อกศ.  
59 

 

บก
ศ. 

อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    15,๐๐๐    

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 58  

รวมทั้งสิ้น     15,๐๐๐     
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
 10.2 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการท ากิจกรรมบุกเบิก 
 10.3 นักศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์ ในการท าฐานเสี่ยง 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการสายสัมพนัธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่  2559) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ี
กับรุ่นน้อง ให้มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  และมีความสุข เช่น  การตักบาตรตอนเช้า การ
รับประทานอาหารร่วมกันการแลกเปลี่ยนของขวัญและกิจกรรมนันทนาการ   
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    4,000    

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 58 

รวมทั้งสิ้น     4,000     
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 10.2 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายธีรทัต    สื่อสุวรรณ หัวหน้างานปกครอง 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  อุบัติเหตุจราจร  จัดเป็นปัญหาส าคัญอันดับต้นๆของประเทศ  ในแต่ละปีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก  ถึงแม้รัฐบาลจะก าหนดนโยบายออกมาเพ่ือป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม  แต่จ านวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกลับทวีเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ 
เพราะเยาวชนยังขาดความรู้  ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันตัวเองขณะขับขี่  ดังนั้นจึงมีโอกาสเสี่ยง
สูงที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงอาจถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิตได้  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เห็นความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว                 จึงจัดท าโครงการส่งเสริมความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรขึ้น  เพ่ือสร้างความรู้  
ความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้แก่เยาวชนในเรื่องของกฎหมายจราจร  การรักษาวินัยในการขับขี่ การรู้จัก
ป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะและสร้างเครือข่ายแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน
หรือเยาวชนคนอ่ืนๆในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุจราจรต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์
  5.1.  เพ่ืออบรมให้เยาวชน เกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
มารยาทใน         การขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ 
  5.2. เพ่ือก าหนดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดเป็นเขตสวมหมวก และคาดเข็มขัดนิรภัย 
  5.3. เพ่ือสร้างแกนน านักเรียนในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุ 
        จราจร 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.    นักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทใน         
          การขับขี่และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับข่ียานพาหนะ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวด
รายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    5,615    

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 58 

รวมทั้งสิ้น     5,615     
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1. นักเรียนเกิดความรู้ ความตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้อง 
 10.2.  เกิดแกนน านักเรียนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดอุบัติเหตุในวิทยาลัยฯ 
 10.3.  มีอัตราการสวมหมวกและคาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายธีรทัต    สื่อสวุรรณ)    หัวหน้างานปกครอง 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พุทธบุตร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันนี้ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ
และท าให้คนในสังคมได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต ด้วยเหตุนี้แต่ละคนต่างก็แสวงหาและพยายามท าทุก
วิถีทางที่จะได้มาซึ่งวัตถ ุเพ่ือที่จะนามาสนองความต้องการของตนเอง ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง แข่งขันและด าเนินชีวิต
โดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง ก่อให้เกิดปัญหา
นานับประการ และถ้าหากว่าสังคมยังคงละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบความ
หายนะในที่สุด  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเป้าหมายที่จะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและ
คุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนใหม่ เพ่ือสร้างจิตส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน              
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี                
 มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี  มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะ
 แสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1  จ านวน   130   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ  ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม                   
 เป็นพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 



 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 59 
 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    

 

40,๐๐๐   

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 59 

รวมทั้งสิ้น      40,๐๐๐    
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออกใน
ที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 10.2 นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์  
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการไหว้ครูประจ าปี 2558 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือการเคารพสักการะผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ และครูอาจารย์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่
ดีงามของชาติไทยอย่างยิ่ง ประเพณีไทยไหว้ครู จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดคู่กับวงการศึกษาไทยและการด ารงรักษา
สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง เพ่ือปลูกฝังจิตใต้ส านึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักคุณของบิดามารดา      
ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณท้ังหลาย    จึงเห็นควรจัดพิธีวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษาขึ้นทุกชั้นปี 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียน 
 5.2 เพ่ือครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ท าบุญและประกอบพิธีระลึก  
 ถึงคุณครู อาจารย์ร่วมกัน  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   207  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ.  
59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    

 

30,๐๐๐   

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 59  

รวมทั้งสิ้น      30,๐๐๐    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักบุญคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา จะสืบทอดประเพณีการไหว้ครูต่อไป 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ ศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบนางรัตนา  ชะนะ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ ๗  นโยบายเฉพาะ ข้อที่ ๓.๕  มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และ
การพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และด าเนินธุรกิจฯ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๒๕๕๖) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ๒๕๔๖)ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีความศึกษาดูงานซึ่งเป็นการบูรณาการ 
การเรียนการสอน เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๕.๑ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๒ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 ๕.๓ งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ านวน ๓๘๓ คน 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๒.๑ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

 

           
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ   

 

         
๔.  สรุปและประเมินผล            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๙.  ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,ค่าวัสดุ 

     70,000   กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 
59 

 
รวมทั้งสิ้น 

      
๗๐,๐๐๐ 

  

 
๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและน าสิ่งต่างๆท่ีได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค    - 
๑2. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 ๑2.๑ จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
๑3. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา ชะนะ)       หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียน นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในสถานศึกษา  
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   207  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 59 
 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    
 

๒5,๐๐๐   
กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 
59  รวมทั้งสิ้น      ๒5,๐๐0   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายนอกสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   207  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีการด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 59 
 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    
 

30,๐๐๐   
กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 59  

รวมทั้งสิ้น      30,๐๐๐   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายทั่วไป      ข้อ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการ  
                     พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
นโยบายเฉพาะ     ข้อ ๓ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
                     ข้อ ๓.๑ มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ             
                     ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ  
นโยบายเร่งด่วน   เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 
                       นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสาย 
                       อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของ 
                       ตลาดแรงงาน 
                       ข้อ ๓.๒ มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพ 
                       อาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบ 
                       และชัดเจน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
 ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและการจัดหางาน จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนว
สัญจรเพื่อการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          ๓. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑  โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จ านวน  ๒๐ แห่ง 
                   ๖.๑.๒  จ านวนผู้เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
 
           



 

            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ สามารถน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแนะแนวการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 
เพ่ือให้ข้อมูลสถานศึกษาต่อชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยสามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และ
ก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึนตามเป้าหมาย 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 

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

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

            หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
 59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 

    
 

10,๐๐๐   
กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 59  

รวมทั้งสิ้น      10,๐๐๐   
 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          ๓. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 



 

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๒. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                   หางานในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
๑๓. ผู้เสนอโครงการ     ........................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ  .......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

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

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายทั่วไป      ข้อ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการ  
                      พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
นโยบายเฉพาะ     ข้อ ๓ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
                      ข้อ ๓.๑ มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ             
                      ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ  
นโยบายเร่งด่วน    เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 
                        นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสา 
                        อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการขอ 
                        ตลาดแรงงาน 
                        ข้อ ๓.๔ แผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนอง 
                        สาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณ 
                        และคุณภาพ 
                        ข้อ ๓.๕ มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอด 
                        ความรู้เพื่อประโยชน์การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบ 
                        และนอกระบบ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา
งาน 
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑.เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อโดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างานหรือ
เลือกสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อ              
          ๔ เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 



 

๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ จัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ ร้อยละ ๑๐๐ 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 
     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 

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

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 

        หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
 59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้ งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

15,๐๐๐   

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 59  

รวมทั้งสิ้น      15,๐๐๐   
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. มีแผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาที่มีความขาดแคลน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 ๒. มีกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อประโยชน์การ
ประกอบอาชีพ การด าเนินธุรกิจ และการศึกษาต่อ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
          ๓. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 
 



 

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
๑๒. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
๑๓. ผู้เสนอโครงการ     .......................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายนายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการฯ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการติดตามภาวะผู้มีงานท า ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 

  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

นโยบายทั่วไป     ข้อ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการ  

                    พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

นโยบายเฉพาะ    ข้อ ๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย  

                     ข้อ ๕.๔ สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการ 

                     เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา            

นโยบายเร่งด่วน   เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 

                       นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสาย 

                       อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของ 

                       ตลาดแรงงาน 

                       ข้อ ๓.๔ แผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนอง 

                       สาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณ 

                       และคุณภาพ 

                       ข้อ ๓.๕ มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอด 

                       ความรู้เพื่อประโยชน์การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบ 

                       และนอกระบบ 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    

                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา

งาน 

๕. วัตถุประสงค ์     

          ๑.เพ่ือให้มีระบบการติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าหรือศึกษาต่อที่มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 

          ๒. เพ่ือให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            



 

          ๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้า

ท างานหรือเลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ              

          ๔ เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โ ครงการเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  

          ๖.๑ เชิงปริมาณ  

                ๖.๑.๑ ข้อมูลการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ ร้อยละ  

                         ๑๐๐ 

            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  

                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ 

๗. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

    ขั้นตอนด าเนินการ 

๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 

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

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 

9.  ค่าใช้จ่าย 

       หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย 

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
 59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
,ค่าวัสดุ 
*(ทั้ งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,๐๐๐   

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 59  

รวมทั้งสิ้น      3,๐๐๐   
 



 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          ๑. มีระบบการติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าหรือศึกษาต่อที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 

          ๒. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            

          ๓. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างานหรือ

เลือกสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อ              

          ๓. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค – 

๑๒. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ระบบข้อมูลการติดตามภาวะผู้มีงานท า 

                                    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าและศึกษาต่อ 

 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ     .......................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ  ......................(นายนายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนา ฯ 

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

  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการปฐมนิเทศ 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 

  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

นโยบายทั่วไป        ข้อ ๒ การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมน าแนว 

                        ทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

นโยบายเฉพาะ       ข้อ ๓ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

                        ข้อ ๓.๑ มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและ 

                        สามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนา 

                        ประเทศ  

นโยบายเร่งด่วน      เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน 

                          นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน 

                          อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของ 

                          ตลาดแรงงาน 

                          ข้อ ๓.๔ แผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนอง 

                          สาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้าน 

                          ปริมาณและคุณภาพ  

                          ข้อ ๓.๕ มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอ 

                          ความรู้เพ่ือประโยชน์การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาท้ังในระบบ 

                          และนอกระบบ 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    

                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา

งาน 

๕. วัตถุประสงค ์     

          ๑.เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน

ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     



 

          ๒. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่

ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ

วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

          ๓. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

นักเรียนของวิทยาลัย             

          ๔. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  

          ๖.๑ เชิงปริมาณ  

                ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร ๑๐๐ % 

 

            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  

                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียม 

                         ความพร้อมสู่การเป็นนักเรียนของวิทยาลัย  

๗. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

    ขั้นตอนด าเนินการ 

๘. วิธีด าเนินการ 

     
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 

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

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 

 

 

 

 

 



 

9.  ค่าใช้จ่าย 

       หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย 

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
 59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
,ค่าวัสดุ 
*(ทั้ งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

8,๐๐๐   

กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 59  

รวมทั้งสิ้น      8,๐๐๐   
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          ๑. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน

ของวิทยาลัย 

         ๒. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน

ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     

         ๓. สามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อ

แม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ

วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

         ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค – 

 

๑๒. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 

                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ ........................ (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายนายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนาฯ 

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

 

 
 
 

 

 

 



 

โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี   สหนนัทรายุทธ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ข้อ ๑๐.  นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 
ข้อ ๙.  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน  นักศึกษาครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีห้องพยาบาลไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษาพยาบาล  ดังนั้น  งานสวัสดิการนักเรียน  
นักศึกษา  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง 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.  และปวส.  จ านวน  ๓๐๐  คน   
                             บุคลากรของวิทยาลัยฯ จ านวน  ๔๕  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.๒ นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  เพียงพอ  ก่อนที่จะส่งต่อถึงมือแพทย์ 
7. พื้นที่ด าเนนิกา   ห้องปฐมพยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             



 

 
9.  ค่าใช้จ่าย 

       หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย 

 จ านวน  
  หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

 

อกศ. 
 59 

 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าวัสดุ 
 

    
 

9,245   
กิ จ ก ร ร ม
พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ
ผู้เรียนปี 59  

 
รวมทั้งสิ้น 

      
9,245 

  

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ  โดยการปฐมพยาบาล

เบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
๑3. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวสุทธินี   สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอุเทน  พร้อมมูล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ใน
สายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงต้องมีการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุส านักงานเพื่อมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วัสดุส านักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 



 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ    40,000      

รวมทั้งสิ้น    40,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 จ านวนวสัดุส านักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ ในฝ่ายวิชาการ มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน    
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

10.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 

12. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายอุเทน  พร้อมมูล)   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

13. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการ การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง 
๑.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

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

๓.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบาย 

๗ นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)    
ข้อ ๓.  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

๓.๕  มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอด
ความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับ    การ
เผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันในการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดเน้น 
ข้อ 1. จุดเน้นด้านการเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
ข้อ 2. จุดเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อ 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
ข้อ 6. จุดเน้นด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ข้อ 7. จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรการ 
 ข้อ ๑. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

๔.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  การจะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้นั้น ต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้หันมาพ่ึงตนเองให้ได้ วิธีการคือต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่
ภายใต้ความพอประมาณ ความมีเหตุ มีผลการมีภูมิคุม้กันที่ด ีและท่ีส าคัญต้องมีความรู้คู่คุณธรรมด้วย 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จึงได้จัดท าโครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 



 

๕.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด าเนินการในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามใน     ด้าน

ต่างๆ  คือ 
1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

๖.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

        ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวนร้อยละ 
๑๐๐ 

6.2  เชิงคุณภาพ 
        ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษา 

7.  พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย    ๒๐,๐๐๐      
๓. ค่าวัสด ุ    ๓๐,๐๐๐      

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          

รวมทั้งสิ้น    50,000      

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 



 

๑๐.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

๑1.  ปัญหาและอุปสรรค  
  การขยายผลการปฏิบัติสู่ผู้ปกครองและชุมชน 

๑2.  การติดตามประเมินผล  
จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

๑๓.  ผู้เสนอโครงการ........................(นางสาวเฉลิมพร   สายสนิท)  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

๑๔.  ผู้เห็นชอบโครงการ....................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุทธดา  เมืองเสน  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

1. เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
               ในการปฏิบัติงานด้านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีความจ าเป็นในการเผยแพร่ข่าวสาร ทางเว็บไซต์
ของวิทยาลัยเพ่ือให้มีประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๕. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เว็บไซต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูล 
3. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้ดูข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖.๑  เชิงปริมาณ  
                        ๖.๑.๑  ได้พ้ืนที่อินเตอร์ที่มีขนาดมากข้ึน 
                 ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                        ๖.๒.๑  วทิยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ 
 
๗. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ 

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

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ

อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             

๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

 

 



 

๙. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด

รายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

๕๘ 

อกศ. 

๕๙ 
บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          

๒. ค่าใช้สอย 1 

เว็บไซต์ 

     3,700   

๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น       3,700   

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเว็บไซต์ขนาด 20 กิกะไบต์ 

๑๑. ปัญหาและอุปสรรค -  

๑๒. การติดตามประเมินผล  แบบส ารวจความพึงพอใจในเว็บไซต์ส าหรับผู้ที่ใช้งาน  
 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ.........................(นางสาวสุทธดา  เมืองเสน)   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ...................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โครงการ จัดซื้อโมเด็มห้องงานวางแผนและงบประมาณ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอุเทน  พร้อมมูล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยห้องงานวางแผนและงบประมาณ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือหาข้อมูล 
และการรับส่งไฟล์งาน แต่ด้วยโมเด็มห้องงานวางแผนและงบประมาณ มีประสิทธิภาพในการใช้งานน้อยลง เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาโมเด็มเพ่ือ
มาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงานให้ดียิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงาน 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 โมเด็ม จ านวน 1 ชิ้น 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การท างานมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 



 

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ       4,500   

รวมทั้งสิ้น       4,500   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  งานที่ใช้ในการเชื่อมต่อการใช้อินเตอร์มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
 10.2  โมเด็มมีคุณภาพต่อการใช้งาน    
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

11.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 

12. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายอุเทน  พร้อมมูล)   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

13. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการด าเนนิงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายพิรุณ    ก้อนทอง  หัวหน้างานความร่วมมือ 

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

 สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ

ตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   มีความมุ่งมั่นมีการผลิตและพัฒนาก าลังคน   รวมกับ

สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้จบ

การศึกษามี คุณสมบัติ   มีประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ  สอดรับกับความต้องการของสถาน

ประกอบการหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.๑ เพ่ือด าเนินงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านจัดการศึกษา 

และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 ๕.๒ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพ สอดรับกับ 

ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 ๕.๓ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
         ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน จ านวน ๑๐  แห่ง 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
         วิทยาลัย ฯ ผลิตและพัฒนาก าลังคน ในด้านจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง  ๆ   เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษามีคุณสมบัติมีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
8. วิธีด าเนินการ 



 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ใช้
สอย,วัสดุ 

      20,000   

รวมทั้งสิ้น       20,000   

หมายเหตุ ทั้งหมดถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค ..........................................-................................................................... .......  
๑2. การติดตามประเมินผล    จากผลการปฏิบัติงาน 
 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(..นายพิรุณ  ก้อนทอง.)    หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
           หัวหน้างานความร่วมมือ 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(..นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์..)  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

๑๕  ผู้เห็นชอบโครงการ  ……………… ( นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อ านวยฝ่ายแผนและความร่วมมือ 

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

 

 

 

 

 

 



 

โครงการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอุเทน  พร้อมมูล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 

   6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ปีงบประมาณ ๒๕60 – ๒๕63   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีระบบ มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนองมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ   
โดยการส ารวจสภาพของสถานศึกษา   จากรายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลวิเคราะห์สภาพการณ์ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  โดยใช้เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ  หลักสูตร 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน   นโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด  ความส าเร็จ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพในการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา   ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินงานของสถานศึกษา
ได้อย่างดียิ่ง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือก าหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5.3 เพ่ือด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 5.4 เพ่ือให้บุคลากรสามารถจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ปี 
 5.5 เพ่ือส่งเสรมบุคลากรทางการศึกษาน าไปด าเนินการ มีการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเสริมทักษะ และ
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดท าแผนประจ าปีต่อไป 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  44 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และเตรียมความพร้อม 
สามารถจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี และน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕๕9 ๒๕๕9 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่า
ใช้สอย,ค่าวัสดุ 

      20,000   

รวมทั้งสิ้น       20,000   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และเตรียมความพร้อม สามารถจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปี และน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 

12. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายอุเทน  พร้อมมูล)   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

13. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานฯ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์ เพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
                มีความสอดคล้องเชื่อมโยงภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม/มาตรการที่ 10.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
  ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2558 – พฤษภาคม 2559 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

          เนื่องด้วยปัจจุบันการส่งข้อมูลออนไลน์ได้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานมากข้ึน รวมทั้งการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบ 4 ซึ่งต้องมีการส่งเอกสารเป็นจ านวนมากประกอบกับเครื่องแสกนเนอร์ของเครื่องพิมพ์ท างานช้าท า
ให้มีผลต่อการส่งข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงาน 
5.  วัตถุประสงค์  
               5.1  เพื่อให้มีอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงานระบบการส่งข้อมูลแบบออนไลน์ 
     5.2   เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ราบรื่น คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     6.1  เชิงปริมาณ     มีระบบการจัดส่งเอกสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
              6.2  เชิงคุณภาพ    งานประกันคุณภาพสามารถด าเนินงานไปด้วยดีตรงตามข้อก าหนดที่สมศ.ก าหนด  
7.  พื้นที่ด าเนินการ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ 

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

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9.  ค่าใช้จ่าย 
       หมวดรายจ่าย            
รายจ่าย  

  
จ านวน  
   
หน่วย 

จ านวนเงิน 

หมายเหตุ งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. บกศ. อ่ืนๆ 

-  ค่าตอบแทน - - - - - - -  
-  ใช้สอย - - - - - - -  
-  วัสด ุ - - - - - 20,000 -  

รวมทั้งสิ้น - - - - - 20,000 -  



 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ งานบรรลุส าเร็จผลและส่งทันตามเวลาที่ก าหนด 
11. ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
    
13. ผู้เสนอโครงการ...........................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท)  หัวหน้างานประกันและมาตรฐานการศึกษา 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



ภาคผนวก  

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน (เงินงบประมาณ) 
ประจ าปีงบประมาณ  2559 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 

1 ค่าครุภัณฑ ์   
  - เครื่องถ่ายภาพทึบแสง 90,000.00 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 90,000.00 

 2 สิ่งก่อสร้าง   

  - อาคารอเนกประสงค์ 5,406,500.00 

 - โครงหลังคาอเนกประสงค์ 3,440,500.00 

 รวมสิ่งก่อสร้าง 8,847,000.00 
  รวมงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 8,937,000.00 

 


