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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.  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4.  เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

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

(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษามาเป็น
แนวทางปฏิบัติ 

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

ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า” 
3. “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”กระทรวงศึกษาธิการโดย

หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมนํากระแสพระราชดํารัสมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
การสอนของครู และจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชดํารัสทั้ง 3 ประการให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็น
เส้นทางสู่ความสําเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป 

 
 แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

การขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ต้อง
สอดคล้องและขยายผลตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้ 

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

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

1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถกําหนดรายละเอียดของงานหลักงานรอง 

และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ 
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึงหน่วยงานหลัก 

และทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงานของตลาดแรงงาน 
ในแต่ละสาขาวิชา 

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการวิเคราะห์ 
จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นยํามากข้ึน 

 

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล 
  ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการดําเนินงานที่ผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่

หลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ที่ครู ปัญหาอยู่ที่พ่อแม่ ปัญหาอยู่ที่สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่ง
บางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

 

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ 
3.1 ให้มีการดําเนินโครงการตามพระราชดําริในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบโดยตรง 

หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 
3.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ฯ หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ หรือให้การสนับสนุนต้องสามารถอธิบายที่มา
เหตุผล และความสําคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิดของโครงการได้ชัดเจน รวมทั้ง
ถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
โดยการเรียนรู้ทําความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิต พร้อมทั้งสามารถเผยแพร่ขยายผลต่อไปได้ 

3.4 ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันหลัก
ของชาติ 

4. งบประมาณ 
     4.1 งบลงทุน 

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

การกระจายงบประมาณในพ้ืนที่ 
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     4.2 งบกลาง 
1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าที่จําเป็น 
2) ให้เกลี่ยงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

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

     4.4 งานบางโครงการที่ต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น ให้มีการบูรณาการ  
งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก  
เพ่ือให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

5. เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
5.1 จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นําเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน 

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

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

องค์กร หน่วยงาน 
  2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอกองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ 

กับประชาชน 

6. อ านวยการเม่ือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน   

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

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

กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาเข้าทํางานระหว่างกําลังศึกษา และการรับเข้าทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา 

 

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

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนด

อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน 
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน 

ในทุกระดับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลการดําเนินงานที่มีคุณภาพ 
 

10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร 
ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้และ

สามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

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

กับสถานีวิทยุเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้
เป็นช่องทางในการสื่อสารเพ่ือการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

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

 

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย 
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  

จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ทําให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานที่ราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม 
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานและสถานศึกษาทุก

ระดับ 
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13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษาความปลอดภัย
ให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดลําดับความสําคัญและสภาพปัญหาภัยคุกคามของแต่ละพ้ืนที่ และมี
การซักซ้อมแผนอย่างสม่ําเสมอ 

 

14. ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
14.1 ให้น้อมนํากระแสพระราชดํารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู 
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพ่ือการเรียนรู้และ

เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายและมีความสุข 
14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนํานักเรียน และครูออกนอก

ห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ เป็นต้น ควรส่งเสริมให้เด็กได้ร่วม
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถ  

 

15 การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงานของ

ครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริงสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ทักษะชีวิต 

 

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และ

สนับสนุนการดําเนินโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผลโดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬาสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็นต้น 

 

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
ให้จัดระบบการทําระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือเป็นระบบดูแล

นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคล  ได้เช่น ครอบครัวที่ประสบเหตุภัยแล้งอุทกภัย
ต่างๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นท่ีในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาในรูปแบบที่
เหมาะสมต่อไป  
 

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
1. นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต 

1.1 ห้ามมิให้มีการซื้อขายตําแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพ่ือการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกย้าย 
หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

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

2. นโยบายด้านสวัสดิการ  
2.1 การสอบบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
2.2 ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สกสค.) ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครูให้ครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะกรณี
เสียชีวิตเท่านั้น เพื่อช่วยให้ครูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2.3 เรื่องหนี้สินของครู ส่งเสริมให้ครูมีจิตสํานึกรู้จักการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักใช้ รู้จักเก็บ สร้างเกียรติภูมิในตนเอง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

3. นโยบายด้านการจัดการขยะ 
3.1 ให้สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ขยายผลโครงการ

โรงเรียนขยะให้เพ่ิมมากข้ึน 
3.2 ให้สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาทุกสังกัด ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ โดยการปลูก

จิตสํานึกแก่ผู้เรียนทุกระดับ ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะ และการกําจัดขยะที่ถูกต้อง 
 

4. นโยบายด้านการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
ให้มีการจัดระบบการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

4.1 ระบบการจัดหาและแจกจ่ายครุภัณฑ์ 
- ให้ใช้หลักตรรกะในการดําเนินการ ตามเหตุผลและความจําเป็นของหน่วยงาน 

4.2 ระบบการซ่อมบํารุง 
- ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจสร้างระบบการดูแลซ่อมบํารุง ตรวจสอบวงรอบการใช้งานกําหนด

ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีทักษะในการซ่อมบํารุง 
4.3 ระบบดูแลอาคารสถานที่ 
- ให้จัดระบบการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสภาพไม่ให้ทรุดโทรม

อย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายเฉพาะ 
การอาชีวศึกษา 
1. ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความสําคัญและเข้าสู่การเรียนสาย

อาชีวศึกษาให้มากข้ึน 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

3. ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที 

4. แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
นักศึกษา 

 1) ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง 
 2) เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพ่ือเสริมสร้างนิสัยการประกอบอาชีพ 

การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคตข้างหน้า 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยี

ฐานวิทยาศาสตร์ ด้านปิโตเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น 
6. จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับ

การขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น 
7. จัดการศึกษาอาขีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่มประชาคม

อาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต้น 
 

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

นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจําเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทาง
หนึ่ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 แผนต้องด ารงความมุ่งหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนตัว ที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแผน
ได้ตามสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การทํางานขับเคลื่อนมีความราบรื่น แต่ก็ไม่ควรจะ
ปรับหรือเปลี่ยนแปลงเปูาหมายที่ตั้งไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีอะไรสําเร็จเลย 

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

 การประเมินผล ควรมีการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในแผน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานประเมินของ
ภาครัฐหรือองค์การมหาชน และจะต้องปฏิบัติตามแผนด้วย ทั้งการประเมินตามเรื่องและห้วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน 
การประเมินทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับแผนนี้ เพ่ือจะได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน ปรับปรุงการทํางานของ
แต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น 

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

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

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

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญา 
ทักษะเยี่ยม          เปี่ยมความรู้       เชิดชูคุณธรรม              สัมพันธ์ชุมชน 

วิสัยทัศน์ (vision) 

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

พันธกิจ (Mission) 
- จัดฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ 
ชุมชน 

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

- ขยายโอกาส การเรียนรู้วิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขาดโอกาสในการเรียน ให้สามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 - พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการและแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 2560 - 2563 

 - เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

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

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

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง) 

1. รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับเหรียญทองแดง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค 
ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2556 การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

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

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

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

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

อาชีวศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปี 2555 ค่ายนักประดิษฐ์ “เครื่องรีไซเคิลน้ํามันล้าง
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม” 

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

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

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

ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์การวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์
กําลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) ประจําปีการศึกษา 2556 

19. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โครงการ
สร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2558 

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

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

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

23. รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ
ระดับชาติ ประจําปี 2558 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

เป้าประสงค์  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 
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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 
แผนยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนให้ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนให้นักเรียนจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.3 นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูและนักเรียนไปใช้ 
   ประโยชน์ 
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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 
 

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 
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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
การสอนทัง้ในระบบ  (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 

 

4.2  ข้อมูลสถานศึกษาและอาคารสถานที่ 
ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ชื่อภาษาอังกฤษ  SAMUTSONGKHRAM POLYTECHNICAL COLLEGE 

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

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

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

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

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

นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ 

งานบริหารทั่วไป 

นางสาวรัตนา  ชะนะ 

งานบุคลากร 

นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 

งานการเงิน 

นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 

งานการบัญชี 

นางสาวศุภาวดี  เสนาะกรรณ 

งานพัสดุ 

นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย 

งานอาคารสถานที่ 

นายสมชาย  ด าสง่า 

งานทะเบียน 

นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

งานประชาสัมพันธ์ 

นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ 

นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นายอุเทน  พร้อมมุล 

งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

นางสาวสุทธดา เมืองเสน 

งานความร่วมมือ 

นายพิรุณ  ก้อนทอง 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 

นายสิทธิพร  บุญหวาน 

งานประกันคุณภาพฯ 

นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 

นางสาวสุทธินี สหนันทรายุทธ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 

กิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์ 

งานกิจการนักเรียน นักศึกษา 

นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ 

งานครูที่ปรึกษา 

นายธเนศ  บุญโตนด 

งานปกครอง 

นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ 

งานแนะแนวอาชีพฯ 

นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุยล 

งานสวัสดิการฯ 

นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ 

งานโครงการพิเศษและการ 

บริการชุมชน 

นางสมส่ง  พูลผล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ 

งานพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอน 

นางสาวรัตนา  ชะนะ 

งานวัดผลและประเมินผล 

นางสมส่ง  พูลผล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

นายพิรุณ  ก้อนทอง 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวจิตรวรรณ  แซ่หลี 

งานวิทยบริการ 

นางสาวปองใจ  ตันติวิวัฒนากุล 
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 6. ข้อมูลบุคลากร 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
6.1 อัตราก าลัง ปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2559 

 
 

  

ก.  ข้าราชการ   11 คน 
  1. ผู้บริหาร  3 คน 
  2. ข้าราชการครู  8 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า   - คน 
  1. ทําหน้าที่สอน  - คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ค. พนักงานราชการ  9 คน 
  1. ทําหน้าที่สอน  9 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว  26 คน 
  1. ทําหน้าที่สอน  10 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน 16 คน 
 
 
 
  

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

อัตราก าลังของ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม             มีบุคลากรทั้งสิ้น  46  คน 

          จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน 

             ง. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน 
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 46 คน 
ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน 39 รวม 

- ต่ํากว่า ม.6   - คน  3 คน   3 คน 
- ปวช./ม.6   - คน  2 คน   2 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน  7 คน   7 คน 
- ปริญญาตรี           13 คน          13 คน           26 คน 
- ปริญญาโท   3 คน            1 คน   4 คน 
- ปริญญาเอก   - คน  - คน    - คน 
  รวม  17 คน          26 คน  42 คน 
 
  6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน 25 รวม  
- จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน  10 คน  - คน  10 คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  - คน  16 คน  16 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน  - คน 
  รวม  10 คน  16 คน  26  คน 
 
  6.3 ข้อมูลบุลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.3.1 ข้าราชการ รวม 3 คน (คณะผู้บริหาร) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

(ป.เอก/โท/ตรี..) 
1. นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์ ป.เอก ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. นายสราวุธ กิจวงศ์ภักดิ์ ป. โท รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

3. นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์ ป. โท รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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 การตลาด หัวหน้างานทะเบียน,งานประกัน 

2. นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ ป. ตรี การบัญชี หัวหน้างานการเงิน,งานบุคลากร 
3. นายอุเทน พร้อมมูล ป. ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวางแผน 

4. นายสุรชาต ิ ชื่นพิชัย ป. โท อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานพัสดุ 

5. 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 หัวหน้างานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม 

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

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

     

     
     

6.3.4 พนักงานราชการ  รวม 9 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

1. นายสมชาย ดําสง่า ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานอาคาร 

2. นายธเนศ บุญโตนด ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
3. นายธีรทัต สื่อสุวรรณ ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานปกครอง 

4. นายพิรุณ ก้อนทอง ป. ตรี เทคนิคยานยนต์ หัวหน้างานความร่วมมือ,ทวิภาคี 
5. นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล ป. ตรี การตลาด,สามัญ หัวหน้างานแนะแนว,หัวหน้างาน

ประชาสัมพันธ์ 

6. นางสาวสุทธิน ี สหนันทรายุทธ ป. โท การขาย หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและ
ประกอบธุรกิจ 

7. นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสื่อฯ 
8. นางสาวสุทธดา เมืองเสน ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

9. นางสาวสุภาวด ี เสนาะกรรณ ป. โท การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 
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6.3.5 ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 25 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

1. นายชัชวาลย์ เห่งใหญ่ ป. ตรี ช่างยนต์ หัวหน้างานกิจกรรม,งานวิจัย พัฒนา 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์,งาน
ปกครอง,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. นางสาวพัสกร เหมือนพิมพ์ทอง ม. 6 ตัดผม – เสริม
สวย 

หัวหน้าแผนกตัดผม – เสริมสวย,งาน
ส่งเสริมผลิตผล,งานโครงการพิเศษ,
หัวหน้าคหกรรม 

3. นางสาวปิยา จูประเสริฐ ป. ตรี คหกรรมศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 
4. นายนพรัตน์ ดํารงศิลป์ ป. ตรี ช่างยนต์ งานอาคารสถานที่,งานวิจัยพัฒนา

นวัตกรรม,งานโครงการพิเศษ 
5. นางสาวสิริกร โพธิสวัสดิ ์ ป. ตรี  คอมพิวเตอร์ งานพัฒนาหลักสูตร,งานสื่อการเรียนฯ 

6. นายตฤณ พงษ์ธนาคม ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม, 

7. นางสาวภิรมน เริองสมบูรณ์ ป. ตรี คหกรรมศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 
8. นางสาวสุดารัตน์ เทิดขุนทด ป.ตรี ภาษาอังกฤษ  

9. นางสาวนฤมล ดีชัยยะ ป. ตรี คอมพิวเตอร์  

10. นายธีรภัทร ธนกิจสุนทรกุล ป.ตรี การตัดเย็บฯ งานประชาสัมพันธ์,งานกิจกรรม 
11. นางสาวอัจฉรา บุญโตนด ป. ตรี  งานทะเบียน,งานประกันคุณภาพ,งาน

ครูที่ปรึกษา,งานแนะแนวอาชีพ 
12. นางสาวมนัสนันท์ พ่ึงตัว ปวส.  งานบุคลากร,งานการเงิน 

13. นางสาวศรีวัย ผัดดี ป. ตรี  งานบุคลากร,งานการเงิน,งานบริหาร
ทั่วไป 

14. นางจินตนา พุ่มทับทิม ปวส.  งานวางแผนและงบประมาณ, งาน
ความร่วมมือ,งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 

15. นางสาวศุภนารี ประยูรหงส์ ป. ตรี  งานพัสดุ,งานสวัสดิการนักเรียน 

16. นางสาวศิริรัตน์ พระหันธงชัย ปวส.  งานกิจกรรม,งานปกครอง,งานแนะ
แนวอาชีพ 

17. นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณพาเพลิน ป. ตรี  งานแนะแนวอาชีพ,งานโครงการพิเศษ,
งานส่งเสริมผลผลิตการค้า, 

18. นางสาวพนัชกร เหมือนพิมพ์ทอง ปวส.  งานบริหารทั่วไป 

19. นางสาวรติชา มังกรวงค์ ปวส.  งานบัญชี 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

20. นางสาวดวงหทัย สังข์ทอง ปวส.  งานหลักสูตร, งานประกัน
คุณภาพ,งานวัดผลและ
ประเมินผล 

21. นางปาหนัน เพชรสีเงิน ปวส.  งานพัสดุ,งานอาคารสถานที่,งาน
ข้อมูลสารสนเทศ,งานครูที่ปรึกษา
,งานสวัสดิการนักเรียน 

22. นางสาวนราวดี อ่อนละมูล ปวส.  งานวัดผลและประเมินผล,งาน
วิทยบริการและห้องสมุด,งาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

23. นายสุรินทร นิลมิตร ป.6  งานอาคารสถานที่ 

24. นายณัฐพัชร์ พูลสนาม ปวส.  พนักงานขับรถยนต์ 

25. นางสาวเปมิกา อรุณรักษา ป.6  งานอาคารสถานที่ 
26. นายเกล้า ฉุนเฉียว ม.3  งานอาคารสถานที่ 

27. นายกฤษณพันธ์ พลายบัว ม.6  งานพัสดุ,งานอาคารสถานที่ 
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จํานวนนักศึกษา ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2559 (ปีปัจจุบัน) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง      รวมทั้งสิ้น   คน     หน่วย:คน 

ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรยีนที่ 1/2560 (ปีต่อไป) รวมท้ังสิ้น 
ระดับปวช. ระดับปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.  

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  

รวมทั้งสิ้น            

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม            
- สาขาวิชา/งานยานยนต ์ 30 24 37 91       91 
- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)     18 13 31    31 
- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทียบโอน)     12 1 13    13 
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์ 15 9 13 37       37 

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ            
- สาขาวิชา/งานการบัญช ี 10 4 12 26 19  19    45 

- สาขาวิชา/งานการตลาด 8 5 6 19 22 3 25    44 
- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
สํานักงาน 

11 4 9 24 35 12 37    61 

- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
สํานักงาน (ทวิภาคี) 

2   2       2 

รวม 76 46 77 199 106 29 125    324 
2. หลักสตูรนอกระบบ/ระยะสั้น    ท้ังปีการศึกษา (2559)  รวมท้ังสิ้น   4,604 คน 
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  4,360 คน  2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น     - คน  2.5 หลักสูตร ปชด.    - คน 
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.     - คน  2.6 หลักสูตรอื่น ๆ  (108 อาชีพ)  244 คน 
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7.2 เปูาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 (ปีต่อไป) 

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

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

รวมทั้งสิ้น            

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม            
- สาขาวิชา/งานยานยนต ์ 80   80       80 
- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)     20  20    20 
- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทียบโอน)     20  20    20 
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์ 20   20       20 

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ            
- สาขาวิชา/งานการบัญช ี 20   20 20  20    40 

- สาขาวิชา/งานการตลาด 20   20 20  20    40 
- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
สํานักงาน 

20   20 40  40    60 

รวม 160   160 120  120    280 

 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้  ทั้งปีการศึกษา (2560)   รวมทั้งสิ้น 3,385 คน 
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2,385 คน  2.3 หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น -        คน  2.5 หลักสูตร ปชด.  - คน 
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   - คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.      -        คน  2.6 หลักสูตรอ่ืน ๆ (108 อาชีพ)   1,000 คน 
 



35 
 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

 

 ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559 พ.ศ. 2559) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ผลผลิต โครงการ รวมทั้งสิ้น 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิง
ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์ 

รวม 1.โครงการ 
Fix it 

center 

2.ส่งเสริม
คุณภาพ

สถานศึกษา
ขนาดเล็กให้
ได้มาตรฐาน 

3.
โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน

ของ
ผู้เรียน 

4.จัดศูนย์
ฝึกอบรม
อาชีพใน

สถานศึกษา
อาชีวศึกษา 
เพื่อพัฒนา

อาชีพ 

5.การจัด
หลักสูตร
วิชาชีพ

ระยะสั้นเพื่อ
พัฒนา
อาชีพ

ประชาชน 

6.ส่งเสริมการ
ประกอบ

อาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา 

7. ผลิตและ
พัฒนา

เสริมสร้าง
คุณภาพ
ชีวิตครู 

คณาจารย์ 

8. จัดหา
วัสดุฝึก
ระบบทวิ

ภาคี 

 418,640.14 456}871.20 13,832,436.04 192,200 14,900,147.38 1,204,997.60 539,984.65 79,998.94 132,000 132,897 79,902 24,992 20,000 2,214,772.19 16,658,048.37 

1. แผนงาน 556,000 457,000 3,329,000 192,200 4,534,200 1,205,000 540,000 80,000 132,000 133,000 80,000 25,000 20,000 2,215,000 6,749,200 

- งบบุคลากร   5,891,322.90  5,891,311.90         - 11,782,645.80 

- งบ
ดําเนนิงาน 

555,769.52 456871.20 3,342,046.04  1,012,640.72         - 2,025,281.44 

- งบลงทุน   9,208,040  9,208,040         - 18,416,080 

- งบเงิน 
อุหนุน 

  1,282,350 192,200 16,112,003.62         - 16,112,003.62 

- งบรายจ่าย
อื่น 

    36,564,029.80 1,204,997.60 539,984.65 79,998.94 132,000 132,897 79,902 24,992 20,000 2,214,772.19 38,778,801.99 
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1.ประมาณการรายรับ        23,374,194.40 
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     4,182,479.40 บาท  
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน    3,182,479.40 บาท 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป   1,000,000.00 บาท 
ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป ) ที่คาดว่าจะได้รับ      
 งบบุคลากร     6,820,800.00 บาท 
 งบดําเนินงาน     3,409,100.00 บาท 
 งบลงทุน     5,143,800.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     2,333,015.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น      1,485,000.00 บาท 

2. ประมาณการรายจ่าย      
งบบุคลากร       6,820,800.00 บาท 
 - เงินเดือน     4,000,000.00 บาท 
 - ค่าจ้างประจํา            - 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    2,200,000.00 บาท  
 - เงินวิทยฐานะ        352,800.00 บาท 
 - ค่าตอบแทนรายเดือน       268,800.00 บาท 
งบด าเนินงาน       3,409,100.00 บาท 
 - ค่าตอบแทน     1,804,100.00 บาท 
 - ค่าใช้สอย        617,000.00 บาท 
 - ค่าวัสดุ        988,000.00 บาท 
งบลงทุน       5,143,800.00 บาท 
 - ค่าครุภัณฑ์     1,500,000.00 บาท  
 - ค่าสิ่งก่อสร้าง     3,643,800.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน       2,333,015.00 บาท 
 - ค่าหนังสือ        375,000.00 บาท 
 - ค่าอุปกรณ์          96,370.00 บาท 
 - ค่าเครื่องแบบ        304,270.00 บาท 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      275,025.00 บาท 
 - ค่าจัดการเรียนการสอน    1,282,350.00 บาท 
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งบรายจ่ายอ่ืน        1,485,000.00 บาท 
 - Fix it center      500,000.00 บาท 
 - บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่      80,000.00 บาท 
 - ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน     80,000.00 บาท 
 - ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการอาชีวศึกษาทวิภาคี     20,000.00 บาท 
 - จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพ  133,000.00 บาท 
 - จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา   132,000.00 บาท 
 - ส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐาน         540,000.00 บาท 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

 2.โครงการบ่ม

เพาะ

ผู้ประกอบการ

ใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

 3โครงการจดั

ศูนยฝึ์กอาชีพ

ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

เพือ่พัฒนา

อาชีพ

 4. Fix it 

center

 5.โครงการลด

ปัญหาการ

ออกกลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

8.โครงการ

จดัหลักสูตร

วชิาชีพระยะ

ส้ันเพือ่

พัฒนาอาชีพ

รวมทัง้สิ้น บกศ.

 - งบบุคลากร

เงินเดือนข้าราชการ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00    

เงินวทิยฐานะ 352,800.00 352,800.00 352,800.00 352,800.00    

เงินประจ าต าแหน่ง - - - -               

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 268,800.00 268,800.00 268,800.00 268,800.00    

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า -               

เงินอื่น ๆ -               

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

รวม 6,821,600.00 6,821,600.00 6,821,600.00 6,821,600.00 

 -  งบด าเนินงาน -               

      - ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ า)

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 178,100.00 178,100.00 178,100.00 20,000.00 376,200.00 

ค่าตอบแทนครูจา้งสอนรายชั่วโมง 100,000.00 750,000.00 850,000.00 850,000.00 1,700,000.00 

เงินค่าสอนพิเศษ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 300,000.00 1,300,000.00 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 20,000.00 20,000.00 

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

รวม - 100,000.00 1,428,100.00 1,528,100.00 1,528,100.00 340,000.00 1,868,100.00 

ผลผลิต โครงการ

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม



หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

 2.โครงการบ่ม

เพาะ

ผู้ประกอบการ

ใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

 3โครงการจดั

ศูนยฝึ์กอาชีพ

ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

เพือ่พัฒนา

อาชีพ

 4. Fix it 

center

 5.โครงการลด

ปัญหาการ

ออกกลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

8.โครงการ

จดัหลักสูตร

วชิาชีพระยะ

ส้ันเพือ่

พัฒนาอาชีพ

รวมทัง้สิ้น บกศ.

      - ค่าใช้สอย

ค่าเช่าทรัพยสิ์น(ขั้นต่ า)

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า)

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 200,000.00 350,000.00 

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ค่าจา้งเหมาบริการ 276,000.00 276,000.00 276,000.00 3,700.00 279,700.00 

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 81,000.00 81,000.00 81,000.00 88,728.00 169,728.00 

รวม 136,000.00 476,000.00 612,000.00 612,000.00 292,428.00 904,428.00 

          - ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน 100,000.00  100,000.00 200,000.00 200,000.00    200,000.00    

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 95,000.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00      

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ -               

วสัดุการศึกษา 210,000.00 200,000.00 410,000.00 410,000.00 410,000.00    

วสัดุงานบ้านงานครัว -               

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 15,000.00 15,000.00      

วสัดุคอมพิวเตอร์ 70,000.00 70,000.00      

วสัดุก่อสร้าง -               

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

รวม 405,000.00 - 300,000.00 705,000.00 705,000.00 85,000.00 790,000.00 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการผลผลิต



หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ รวมทัง้สิ้น
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ
ผลผลิต โครงการ เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

 2.โครงการบ่ม

เพาะ

ผู้ประกอบการ

ใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

 3โครงการจดั

ศูนยฝึ์กอาชีพ

ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

เพือ่พัฒนา

อาชีพ

 4. Fix it 

center

 5.โครงการลด

ปัญหาการ

ออกกลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

8.โครงการ

จดัหลักสูตร

วชิาชีพระยะ

ส้ันเพือ่

พัฒนาอาชีพ

รวมทัง้สิ้น บกศ.

      - ค่าใช้สอย

 - ค่าสาธารณปูโภค (ขัน้ต  า)

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

ค่าน้ าประปา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 80,000.00 130,000.00 

ค่าไฟฟ้า 280,000.00 280,000.00 280,000.00 190,000.00 470,000.00 

รวม 350,000.00 350,000.00 350,000.00 300,000.00 650,000.00 

 - งบลงทุน

  3.1 ครุภัณฑ์

- ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชีชั้นสูง 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00       1,500,000.00    

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง

- โครงหลังคาลานจอดรถอเนกประสงค์ 1,644,100.00 1,644,100.00 1,644,100.00       1,644,100.00    

- ปรับปรุงบ้านพักผู้บริหารและครู 1,999,700.00 1,999,700.00 1,999,700.00       1,999,700.00    

รวม 5,143,800.00 5,143,800.00 5,143,800.00       5,143,800.00 

 - งบเงนิอุดหนุน

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุน่ยนต์ 182,000.00 182,000.00 182,000.00    182,000.00    

 - อุดหนุนโครงการวจิยัและพัฒนา -               

 - อุดหนุน อศ.กช. -               

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 15,000.00 15,000.00 15,000.00      15,000.00      

 - อุดหนุนโครงการจดัการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2,333,015.00 2,333,015.00 2,333,015.00       2,333,015.00    

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม



หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

 2.โครงการบ่ม

เพาะ

ผู้ประกอบการ

ใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

 3โครงการจดั

ศูนยฝึ์กอาชีพ

ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

เพือ่พัฒนา

อาชีพ

 4. Fix it 

center

 5.โครงการลด

ปัญหาการ

ออกกลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

8.โครงการ

จดัหลักสูตร

วชิาชีพระยะ

ส้ันเพือ่

พัฒนาอาชีพ

รวมทัง้สิ้น บกศ.

      - ค่าใช้สอย

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. -               

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพ

อุตสาหกรรม -               

 - อุดหนุนการหารายได้ระหวา่งเรียน 28,000.00 28,000.00 28,000.00      28,000.00      

 - อุดหนุนนักเรียนเจงัหวดัภาคใต้ -               

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวชิาชีพ

พาณิชยกรรม -               

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี -               

 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยฐีาน

วทิยาศาสตร์ -               

รวม 2,333,015.00 225,000.00 2,558,015.00 2,558,015.00     2,558,015.00          2,558,015.00    

 - งบรายจ่ายอื น

 -  Fix it center 500,000.00 500,000.00    500,000.00    

 -  บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 80,000.00     80,000.00      80,000.00      

 - ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 80,000.00     80,000.00      80,000.00      

 - ส่งเสริมการพัฒนาการจดัการการ 20,000.00     20,000.00      20,000.00      

    อาชีวศึกษาทวิภาคี -               

 - จดัหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 133,000.00   133,000.00    133,000.00    

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

41 



หน่วย : บาท

รวมทัง้สิ้น

เงนิรายได้ เป็นเงนิ

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์

/หุน่ยนต์
รวม

1.โครงการ

ส่งเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให้

ได้มาตรฐาน

 2.โครงการบ่ม

เพาะ

ผู้ประกอบการ

ใหม่

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

 3โครงการจดั

ศูนยฝึ์กอาชีพ

ในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

เพือ่พัฒนา

อาชีพ

 4. Fix it 

center

 5.โครงการลด

ปัญหาการ

ออกกลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

 6.โครงการ

ส่งเสริมการ

พัฒนาการ

จดัการ

อาชีวศึกษาทวิ

ภาคี

8.โครงการ

จดัหลักสูตร

วชิาชีพระยะ

ส้ันเพือ่

พัฒนาอาชีพ

รวมทัง้สิ้น บกศ.

      - ค่าใช้สอย

 - จดัศูนยฝึ์กอบรมอาชีพในสถานศึกษา 132,000.00   132,000.00    132,000.00    

  - ส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาด 540,000.00 540,000.00    540,000.00    

เล็กใหไ้ด้มาตรฐาน -               

รวม 2,874,015.00 100,000.00 14,519,500.00 225,000.00 17,718,515.00 540,000.00 80,000.00     132,000.00   500,000.00   80,000.00     20,000.00     133,000.00   1,485,000.00    1,017,428.00    20,220,943.00   

 - ส ารองเพื อสนับสนุนงานนโยบาย 

สอศ. กระทรวง พ้ืนที 

โครงการผลผลิต

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

3.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 25603.3 สรปุงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิทยาลัยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

แผนการใช้จ่ายเงนิปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2559) แหล่งเงนิ ผลผลิต/โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

ผลผลิต โครงการ



38 
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

รวมทั้งสิ้นเปน็เงินงบประมาณ 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 6,649,775.00 

1.1 งบด าเนินงาน

1.2 งบลงทนุ 5,143,800.00 

  - ค่าครุภณัฑ์ 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 1,500,000

  - ค่าส่ิงกอ่สร้าง 3,643,800.00 1,821,900.00 1,821,900.00 1,821,900.00 1,821,900.00 - 3,643,800

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 6,649,775.00 - 5,143,800

2.1 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร 1,844,650.00 
153,720.00 153,720.00 153,720.00 461,160.00 153,720.00 153,720.00 153,720.00 461,160.00 153,720.00 153,720.00 153,720.00 461,160.00 153,720.00 153,720.00 153,730.00 461,170.00 1,844,650

2.2 จ่ายเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง งานบุคลากร 850,000.00 
70,833.00 70,833.00 70,833.00 212,499.00 70,833.00 70,833.00 70,833.00 212,499.00 70,833.00 70,833.00 70,833.00 212,499.00 70,833.00 70,833.00 70,837.00 212,503.00 850,000

2.3 ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พัก ค่ายานพาหนะ
งานบุคลากร

350,000.00 
29,166.67 29,166.67 29,166.67 87,500.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 87,500.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 87,500.00 29,166.67 29,166.67 29,166.67 87,500.00 350,000

2.4 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการปกติ งานบุคลากร 198,100.00 
16,508.33 16,508.33 16,508.33 49,525.00 16,508.33 16,508.33 16,508.33 49,525.00 16,508.33 16,508.33 16,508.33 49,525.00 16,508.33 16,508.33 16,508.33 49,525.00 198,100

2.5 วัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหารทั่วไป 50,000.00 
4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000

2.6 ค่าสอนพิเศษ งานบริหารทั่วไป 500,000.00 
41,666.67 41,666.67 41,666.67 125,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 125,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 125,000.00 41,666.67 41,666.67 41,666.67 125,000.00 500,000

2.7 จัดหาวัสดุบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ งานอาคาร 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000

2.8 ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย งานอาคาร 276,000.00 
23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 69,000.00 276,000

2.9 อบรมบุคลากรพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สถานศึกษาคุณธรรม งานบริหารทั่วไป 23,000.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 5,750.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 5,750.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 5,750.00 1,916.67 1,916.67 1,916.67 5,750.00 23,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2560

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560

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

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

2.10 จ่ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ งานบคุลากร 81,000.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 20,250.00 81,000

2.11 จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะ งานพัสดุ 95,000.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 23,750.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 23,750.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 23,750.00 7,916.67 7,916.67 7,916.67 23,750.00 95,000

2.12 จัดซ้ือวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร งานบริหารทั่วไป 48,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 48,000

2.13 จัดหาวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะวิทยาลัย งานพัสดุ 40,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 40,000

2.14 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก งานบริหารทั่วไป 5,000.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00 416.67 416.67 416.67 1,250.00 5,000

2.15 จัดจ้างล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ งานอาคาร 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 20,000

2.16 จัดหาวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาลัย งานพัสดุ 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 5,000

2.17 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 งานบุคลากร 120,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 120,000

2.18 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์ งานบุคลากร 20,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 20,000

2.19 ค่าตอบแทนค่าสอนพเิศษ หลักสูตร ปวส. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ งานบุคลากร 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 300,000

2.20 จ่ายเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว งานบุคลากร 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.21 ค่าสาธารณูปโภค งานบุคลากร 300,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 300,000

2.22 จัดหาครุภัณฑ์เคร่ือง copy print งานบริหารทั่วไป 90,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00 90,000

2.23 อบรมการควบคุมภายใน งานบัญชี 8,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00 8,000

2.24 จัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย งานอาคาร 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000

2.25 จดัหาวสัดุฝึกระยะส้ัน งานหลักสูตร 200,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00 16,666.67 16,666.67 16,666.67 50,000.00 200,000

2.26 การเขียนแผนการเรียนรู้หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน งานหลักสูตร 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2560
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

2.27 พฒันาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและโต๊ะปฏบิัติงานฝึกฝีมือสาขาวชิาชา่งยนต์
สาขาวิชาช่างยนต์ 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000

2.28 วสัดุส านักงานฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวชิาการ 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000

2.29 วัสดุฝึกแผนกช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ 50,000.00  4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000

2.30 วัสดุฝึกแผนกอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาอเิล็กทรอนิกส์

40,000.00  3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 3,333.33 3,333.33 3,333.33 10,000.00 40,000

2.31 วัสดุฝึกแผนกบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 20,000.00  1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 20,000

2.32 วัสดุฝึกแผนกการตลาด สาขาวิชาการตลาด 20,000.00  1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 20,000

2.33 วัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

30,000.00  2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.34 วัสดุฝึกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สาขาวิชาช่างยนต์

20,000.00  
1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 20,000

2.35 วัสดุฝึกวิชาสามัญสัมพันธ์ สามัญสัมพันธ์ 30,000.00  
2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.36
นักเรียนจิตอาสาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์

โครงการพิเศษ
15,000.00  

1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000

2.37 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์วารสาร และนิตยสาร
งานวทิยบริการหอ้งสมุด 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000

2.38 จัดหาจอคอมพิวเตอร์ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 70,000.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33 17,500.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33 17,500.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33 17,500.00 5,833.33 5,833.33 5,833.33 17,500.00 70,000

2.39 โครงการจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน และเก้าอี้ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์แผนกคหกรรม 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000

2.40 วัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนา 50,000.00  
4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000

2.41 ขับเคล่ือนสถานศึกษาพอเพียง งานโครงการพเิศษ 80,000.00  6,666.67 6,666.67 6,666.67 20,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 20,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 20,000.00 6,666.67 6,666.67 6,666.67 20,000.00 80,000

2.42 อบรมสร้างเครือข่ายครูแนะแนวเพื่อการศึกษา งานแนะแนว 30,000.00  2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.43 เฝ้าระวังและดูแลผู้เรียน งานปกครอง 10,000.00  833.33 833.33 833.33 2,500.00 833.33 833.33 833.33 2,500.00 833.33 833.33 833.33 2,500.00 833.33 833.33 833.33 2,500.00 10,000

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2560



 48

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

2.44 พัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 งานหลักสูตร 10,000.00  
10,000.00 10,000.00 - - - 10,000

2.45 แนะแนวสัญจร งานแนะแนว 8,000.00   8,000.00 8,000.00 - - - 8,000

2.46 แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค งานกิจกรรม 20,000.00  - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 40,000

2.47 อบรมส่ือการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
งานส่ือการเรียนการสอน

30,000.00 - - - 30,000.00 30,000.00 30,000

2.48 จิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ งานโครงการพเิศษ 20,000.00 
20,000.00 20,000.00 - - - 20,000

2.49 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 
งานสวสัดิการพยาบาล

8,000.00 - - 8,000.00 8,000.00 - 8,000

2.50 อาชีวะบริการ ประจ าปี 2560 งานโครงการพเิศษ 15,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000

2.51 เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและอบรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม 28,000.00  2,333.33 2,333.33 2,333.33 7,000.00 2,333.33 2,333.33 2,333.33 7,000.00 2,333.33 2,333.33 2,333.33 7,000.00 2,333.33 2,333.33 2,333.33 7,000.00 28,000

2.52 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ งานกิจกรรม 15,000.00  1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000

2.53 อบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรม 8,000.00    666.67 666.67 666.67 2,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00 666.67 666.67 666.67 2,000.00 8,000

2.54 อบรมรม นักเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สู่สถานศึกษาคุณธรรมงานกิจกรรม 20,000.00  1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 1,666.67 1,666.67 1,666.67 5,000.00 20,000

2.55 แผนปลูกจติส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลกงานกิจกรรม 5,000.00   - 5,000.00 5,000.00 - - 5,000

2.56 ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ งานกิจกรรม 2,000.00   2,000.00 2,000.00 - - - 2,000

2.57 ไหว้ครูประจ าปี 2560 งานกิจกรรม 20,000.00  - 20,000.00 20,000.00 - 20,000

2.58 เสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)
งานกิจกรรม

8,000.00    
8,000.00 8,000.00 - - 8,000

2.59 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
งานกิจกรรม

10,000.00  
- 10,000.00 10,000.00 - 10,000

2.60 ปฐมนิเทศ งานกิจกรรม 8,000.00    - - 8,000.00 8,000.00 8,000

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2560
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

2.61 สายสัมพันธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่ 2560) งานกิจกรรม 5,000.00    5,000.00 5,000.00 - - 5,000

2.62 แข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา งานกิจกรรม 20,000.00  - - - 20,000.00 20,000.00 20,000

2.63 ประกวดกิจกรรม To be number one งานกิจกรรม
3,000.00    

- - - 3,000.00 3,000.00 3,000

2.64 แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค งานกิจกรรม 10,000.00  - - - 10,000.00 10,000.00 10,000

2.65 อบรมคุณธรรม จริยธรรม พุทธบุตร งานกิจกรรม 30,000.00  - - 30,000.00 30,000.00 - 30,000

2.66 ปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการงานกิจกรรม 3,000.00    - - 3,000.00 3,000.00 - 3,000

2.67 ด าเนินงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย งานกิจกรรม 4,025.00    - 4,025.00 4,025.00 - - 4,025

2.68 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด งานกิจกรรม 2,000.00    - 4,025.00 4,025.00 - 4,025

2.69 ศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา - ทุกแผนก งานกิจกรรม 50,000.00  4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000

2.70 ขับชี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร งานกิจกรรม 3,000.00    - - 3,000.00 3,000.00 - 3,000

2.71 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ งานกิจกรรม 2,000.00    - - 2,000.00 2,000.00 - 2,000

2.72 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งานกิจกรรม 1,000.00    500.00 500.00 - - 500.00 500.00 1,000

2.73 การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน งานกิจกรรม 3,000.00    - 3,000.00 3,000.00 - - 3,000

2.74 ประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ของนักเรียน งานกิจกรรม 5,000.00    5,000.00 5,000.00 - - - 5,000

2.75 แสดงผลงานทางวิชาการ งานกิจกรรม 5,000.00    - 5,000.00 5,000.00 - - 5,000

2.76 เตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ( day camp)งานกิจกรรม 5,000.00    5,000.00 5,000.00 - - - 5,000

2.77 วัสดุส านักงานฝ่ายแผนงาน งานวางแผน 50,000.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 4,166.67 4,166.67 4,166.67 12,500.00 50,000

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2560

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชือ่ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจา่ย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

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

2.78 เตรียมความพร้อมเพือ่รองรับสถานศึกษารางวลัพระราชทาน งานประกัน 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.79 การประเมินภายนอกรอบ 4 งานประกัน 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 - 30,000

2.80 ด าเนนิงานความร่วมมือกับสถานประกอบการหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน งานความร่วมมือ 20,000.00 - - - 20,000.00 20,000.00 20,000

2.81 เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามงานศูนยข์้อมูล 3,700.00 - - - 3,700.00 3,700.00 3,700

รวมทั้งสิ้นเปน็เงินงบประมาณ 6,515,775.00 608,520.67 636,644.67 633,764.67 1,878,930.00 647,913.67 613,037.67 629,124.67 1,890,076.00 617,248.67 650,368.67 609,492.67 1,877,110.00 652,612.67 609,736.67 649,874.67 1,912,224.00 
7,316,648

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

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

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

รวมทั้งสิ้นเปน็เงินงบประมาณ

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

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

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

4 โครงการพิเศษ (ไมใ่ชเ้งิน สอศ./สถานศึกษา) - - 

- - - 

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

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

4.3 โครงการ .................................................... - - - - 

ปฏิทินการปฏิบัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560

วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม จังหวัด สมทุรสงคราม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ป ี2560
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1

-800,873

5,646,116.00 

1,670,532.00 

241,692.00-   

1,912,224.00 
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โครงการจ่ายเงินค่าจ้างช่ัวคราว (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  นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้เพียงพอกับงานในแต่ละ

ฝ่าย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 อัตรา ที่เป็นฝ่ายสนับสนุนงานธุรการของวิทยาลัยให้ส าเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 คน ได้รับค่าจ้างครบ 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 16 คน     1,282,350 535,410  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

2. ค่าใช้สอย         
3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น      1,282,350 535,410  

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

 

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

               รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 
 

1๕. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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  นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างครูจ้างสอนรายชั่วโมง 

เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นก าลังส าคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศให้

เจริญก้าวหน้า ในการจ้างครูจ้างสอนรายชั่วโมง ต้องมีค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ กับ

ครูจ้างสอนรายชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครูจ้างสอนรายชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนครบ 12 เดือน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ ครูจ้างสอนรายชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทน จ านวน 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ มีครูจ้างสอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน นักเรียน
ได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

 



4 
 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 10 คน 750,000  100,000     ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น  750,000  100,000     

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

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

 

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

               รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 
 

1๕. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

              รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1  นโยบาย 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา ให้ไปอบรม

ประชุมสัมมนา ตามความจ าเป็นและสมควร เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนให้นักเรียนมี

ความรู้ยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ให้กับผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปราชการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความ

ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา  

 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  46 คน ได้ไปประชุม อบรม และสัมมนา เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการประชุม อบรม และสัมมนา มา

ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของตลาด  

  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.ระยะ

สั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อื่นๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย 46 คน 150,000     200,000  

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น  150,000     200,000  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายคา่เบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

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

 

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

             รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 
 

1๕. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

            รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชยั  สขุสวคนธ์)      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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  นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
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 ใน

การติดต่อประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน นอกเวลาราชการทั้งในวันท าการและวันหยุดราชการ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้รับ
ค่าตอบแทน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  การบริหารงานสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียน
การสอนและปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อื่นๆ 

1. ค่าตอบแทน 46 คน 178,100     20,000  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งส้ิน  178,100     20,000  

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

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จส้ินโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ)์   หัวหน้างานการเงิน 

 

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

             รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 
 

1๕. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

            รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชยั  สขุสวคนธ์)      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6   การบริหารจัดการ
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
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 าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ. 
58 

อกศ.  
59 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ  25,000  25,000      

รวมทั้งสิ้น  25,000  25,000      

หมายเหตุ 
จัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป,งานบุคลากร,งานการเงิน,งานทะเบียน,

งานบัญชี,งานพัสดุ,งานประชาสัมพันธ์  
   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 10.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
11. ปัญหาและอุปสรรค   
 วัสดุบางชนิดมีราคาแพง เช่น หมึกพิมพ์ ท าให้จัดซื้อได้ในปริมาณน้อย  ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
12. การติดตามประเมินผล  

จากวัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย ท าให้งานที่ออกมานั้นมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด       

                     
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาวนฤมล  ดีชัยยะ)      หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

             รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

             รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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  นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรทวิภาคี ตามวันเวลาราชการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ตามความ

เหมาะสม  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อก าหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ ครูได้รับค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษครบ 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 12 

เดือน 

500,000       ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น  500,000       

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

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

 

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

                 รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)     รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                 รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์      ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุบ ารุงรักษาซ่อมแซม พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสมชาย  ด าสง่า  งานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ ใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานอาคารสถานที่มีความจ าเป็นต้องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการบ ารุงรักษาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย   ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานประสพความส าเร็จ ตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงขอจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพดี เอื้อประโยชน์การใช้สอย 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุอุปกรณ์ใช้ซ่อมแซม อ านวยการ อาคาร 2 และอาคาร 3  และภูมิทัศน์ของ  
                     สถานศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ  

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน  50,000        

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ          

รวมทั้งสิ้น  50,000        
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้อาคารสถานที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดถึง
สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสมชาย  ด าสงา่)        หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

              รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

              รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสมชาย  ด าสง่า  งานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยฯ มีอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินทางราชการที่ต้องดูแลรักษาให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม เพื่อให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการการจึงมีความจ าเป็นที่ต้องจ้างเหมาบริการยาม
รักษาความปลอดภัย ดังกล่าว 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือความปลอดภัยทรัพย์สินทางราชการ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน (ผลัดละ 12 ชั่วโมง) 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย  276,000        

3. ค่าวัสดุ          

รวมทั้งสิ้น  276,000        
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายสมชาย  ด าสง่า)       หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

               รองผู้อ านวยฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

               รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรม 
ให้กับผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
        2) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
   3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรียมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม        
เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน และสนับสนุน
ความรอบรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยง
กัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรม
อันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ มาใช้ในการด าเนินชีวิตน าสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
  เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมน าความรู้ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได้รับนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย          
คือ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มาสร้างเป็นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์      
         1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          2. เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรมน า
ความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 3. เพื่อปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย  
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 คณะผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ จ านวน 46 คน 
          6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น 90% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                6.2.2 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเชิงบวก
เพ่ิมมากข้ึนคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
                6.2.3 สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
                6.2.4 สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

7. พื้นที่ด ำเนินกำร   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม     
8. วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน  7,200       ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย  5,290       

3. ค่าวัสดุ  10,510       

รวมทั้งสิ้น  23,000       

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          2. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอน โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 3. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต น าสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 
13. ผู้เสนอโครงการ.............................. (นางสาวเรอืงรตัน ์ นิลอุบล)  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
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 และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน 9 คน  81,000       

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น   81,000      

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย  หัวหนา้งานพัสดุ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น    
จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อไป 
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 
  6.1.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 



23 
 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ   95,000      

รวมทั้งสิ้น   95,000      
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ  

11. ปัญหาและอุปสรรค  - 

12. การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
 

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

 

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

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายพิรุณ  ก้อนทอง  หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ยุทธศาสตร์ 
  ข้อ 4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการบริการถ่ายเอกสารให้เพียงพอกับงาน 
ในแต่ละฝ่าย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
  

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือ.ให้การบริหารด้านเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 5.2 เพ่ือเพ่ือท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน  
 5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เอกสารที่ต้องด าเนินการถ่ายเอกสาร 
   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานด้านเอกสารในฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานห้อง เอกสารการ
พิมพ์ ห้องส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ   48,000      

รวมทั้งสิ้น   48,000      
 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ       
จากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพของงานในงานบริหารทรัพยากร  

11. ปัญหาและอุปสรรค       
ความต้องการถ่ายเอกสารมีจ านวนมาก ท าให้กระดาษไม่เพียงพอ  

12. การติดตามประเมินผล  
จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบร้อย ท าให้การบริการด้านเอกสาร 

นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

13. ผู้เสนอโครงการ................................(.นายพิรุณ   ก้อนทอง.)     หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์. 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายสราวธุ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 

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

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น   
เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ยานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.3 เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานตามภารกิจ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  ซ่อมแซมยานพาหนะที่ช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ   40,000      

รวมทั้งสิ้น   40,000      

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีใช้อย่างเพียงพอ  
11. ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
 

13. ผู้เสนอโครงการ................................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        หัวหน้างานพัสดุ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายสราวธุ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสัญจร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
         8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
     2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ
ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วยกระบวนการเชิง
คุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
  4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม โดยการน้อม
น าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความ
ต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และมี
การก าหนดแผนงาน หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน
และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
        ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มีแนวทางการ
ส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจ
ให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพ
อาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
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5. วัตถุประสงค์      
           1. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   
           2. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ            
           3. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ์ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
           6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 จ านวนผู้เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 10% 
           6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 สามารถน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลาน
เข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ  - สถานประกอบการ , ชุมชน , หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
                        - ห้องประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ   5,000      

รวมทั้งสิ้น   5,000      

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          3. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ์ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมาก                                   
ที่สุด 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการจัดจ้างล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสมชาย  ด าสง่า งานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา            
ตัวบ่งชี้ที่  3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด้วยงานอาคารสถานที่ มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดจ้างล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานให้เกิดประสิทธิสูงสุด ตามนโยบายและ 
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ต่อไป 
5. 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 30 ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย   20,000      

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งสิ้น   20,000      

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 
13. ผู้เสนอโครงการ .......................(นายสมชาย  ด าสง่า)       หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

โครงการจัดหาวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย    หวัหน้างานพัสดุ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโดยใช้ในการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มีการ
ช ารุดทุดโทรม เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือให้การท างานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ครุภัณฑ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ   15,000      

รวมทั้งสิ้น   15,000      

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยึดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ  
11. ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ครุภัณฑ์  
 
13. ผู้เสนอโครงการ................................(นายสุรชาติ  ชื่นพิขัย)       หัวหน้างานพัสดุ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมี 
   คุณภาพและได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่  2 การบริหารครู และบุคลการทางการศึกษาและระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้เพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ  มาพัฒนาการจัดการเรียน การสอน  การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  สร้างความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี

ในหมู่คณะ  และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายได้อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากแหล่งต่าง ๆ และได้ฝึกประสบการณ์ให้มี

ความรู้เพ่ิมเติมในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ  ด้าน   เช่นการพัฒนาคุณภาพ

ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรม และการบริหารทรัพยากร  ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  

 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร  3   คน  ครู  27   คน  และบุคลากรทางการศึกษา  16  คนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

พร้อมกัน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับความรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ มา

ประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร 

 6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดทางภาคใต้ 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อื่นๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย 46 คน   100,000     

3. ค่าวัสดุ 46 คน   20,000     

รวมทั้งส้ิน 46 คน   120,000     

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมตามโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม 
 9.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความ
ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
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11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

13. ผู้เสนอโครงการ................................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานบุคลากร 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ   .............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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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  นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ใน

วันอาทิตย์ และก าหนดการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยก าหนดให้จ่าย

ค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ชั่วโมงละ 60 บาท ตามความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ได้รับค่าตอบแทนการด าเนินการ

ดังกล่าว และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ คณะกรรมการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้รับเงินค่าตอบแทนภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครบทุก
คน 
6.2 เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้ทราบผลการประเมินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และมีระบบการจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับค าชื่นชมและความพอใจจากผู้เรียน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อื่นๆ 

1. ค่าตอบแทน       20,000  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งส้ิน       20,000  

 

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 

12. การติดตามประเมินผล  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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  นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ใน
วันอาทิตย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอาทิตย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่มี
งานท า ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในการท างาน ให้มีโอกาสเลื่อนเงินเดือน และต าแหน่งในหน้าที่การงานให้สูงขึ้น 
วิทยาลัยฯ เล็งเห็นประโยชน์ส าหรับผู้เรียน และเพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
การจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ โดยมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เห็นชอบให้จ่ายค่าสอนพิเศษแก่
ครูผู้สอนหลักสูตรเทียบโอนได้ชั่วโมงละ 180 บาท  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อก าหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครูได้รับค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษครบ 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อื่นๆ 

1. ค่าตอบแทน       300,000  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งส้ิน       300,000  

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

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ซึ่งวิทยาลัย
จะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือน าส่งให้ส านักงานประกันสังคมเป็น
ประจ 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 และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อื่นๆ 

1. ค่าตอบแทน 16 คน        ถัวจ่าย

ทุก

รายการ 

2. ค่าใช้สอย       30,000  

3. ค่าวัสดุ         

รวมทั้งส้ิน       30,000  

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ 
ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ และค่าอินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือน ที่จะต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บริหารงานและ
การเรียนการสอนด าเนินไปได้ตามปกติ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้วิทยาลัยมีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การบริหารงาน การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ. 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม. 

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 

บกศ. อื่นๆ 

ค่าสาธารณูปโภค 12

เดือน 

500,000     300,000  ถัวจ่าย

ทุก

รายการ รวมทั้งส้ิน  500,000     300,000  

 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดซื้อเครื่อง Copy Printer 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายพิรุณ     ก้อนทอง  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนและเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ มีปริมาณมาก ท าให้อุปกรณ์
เครื่อง Copy Printer เสื่อมสภาพและช ารุดตามอายุกรใช้งาน ท าให้ไม่สามารถอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
Copy เอกสารเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นงานผลิตเอกสารจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อเครื่อง Copy Printer 
ขึ้น เพ่ือให้ใบงาน / ใบความรู้และเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด 
    5.2 เพ่ือให้เครื่อง Copy Printer มีความพร้อมต่อการใช้งาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สามารถผลิตใบงานใบความรู้และเอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 คุณครูได้รับใบงานใบความรู้ และหน่วยงานต่าง ๆ มีเอกสารในการปฏิบัติงาน 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2559 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสดุ       90,000   

รวมทั้งสิ้น       90,000   
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  การใช้งานครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล ความคิดเห็นผู้ใช้ครุภัณฑ์ 
  

13. ผู้เสนอโครงการ................................(นายพิรุณ    ก้อนทอง)      หัวหน้างานเอกสารการพิมพ์ 
 

 

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

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2560 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุภาวดี   เสนาะกรรณ   งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1 นโยบายเฉพาะ 

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2559 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ 
3.2 จุดเน้น 
 ข้อ 2  การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
 10.1 การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  ที่ก าหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดวางระบบการควบคุมภายใน  และให้มีการรายงานผลการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  โดยให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)  
ผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)  ภายใน 90 วัน  นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  โดยให้
บุคลากรทุกคนมีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น  เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  
การด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของ
การด าเนินงาน  รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การ
สิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งองค์กรจะประสบ
ความส าเร็จได้คือ  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย  อัน
เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคลากรสามารถน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วอันจะน าไปสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ของวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2560  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดท าการควบคุมภายในให้กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุก
ระดับ 

5.2  เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในไปประยุกต์ใช้ตาม
สภาวการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

5.3  เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่งกัน
และกัน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามเข้าอบรม  จ านวน 46 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าระบบการควบคุมภายใน  และสามารถ
ประยุกต์ใช้ตามสภาวการณ์ของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
7. พื้นที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุม  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

9. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่ายทุก
รายการ 2. ค่าใช้สอย 46 คน      6,060  

3. ค่าวัสดุ 46 คน      2,000  
รวมทั้งสิ้น       8,060  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบการควบคุมภายใน 
 9.2 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามน าความรู้ในการจัดท าระบบการควบคุมภายในไปประยุกต์ใช้
ตามสภาวการณ์ของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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13. ผู้เสนอโครงการ........................(นางสาวสภุาวดี   เสนาะกรรณ) หัวหน้างานบัญชี 
 
 

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

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ................................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย 
กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานที่  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ                          
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต รัฐบาลได้ประกาศให้
สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย จัดพระบรม
ฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่ เพ่ือร่วมลงนามถวายความอาลัย ผูกผ้าประดับอาคาร สถานที่ บริเวณสถานศึกษาและหน่วยงาน   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จัดพระบรมฉายาลักษณ์ โต๊ะหมู่ จ านวน  1 ชุด 
  6.1.2 ผูกผ้าประดับอาคาร บริเวณสถานศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในช่วงระยะเวลาการไว้ทุกข์ 1 ปี 
   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น       50,000   
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดกิจกรรมแสดงความไว้อาลัย 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล  หลังจากการปฏิบัติงาน  
 

13. ผู้เสนอโครงการ .......................(นายสมชาย  ด าสง่า)         หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ................................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า   
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ 
ครุภัณฑ ์

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในฝ่ายวิชาการจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ในสายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ใน
การด าเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ. 
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ  25,000  25,000      

รวมทั้งสิ้น  25,000  25,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 10.2 การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ)์      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์ ทับศริิวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ  
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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  โครงการการเขียนแผนการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสิริกร  โพธิ์สวัสดิ์     หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับกิจกรรมบังคับที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ข้อที่ 1 การใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และสถานประกอบการ 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายด้านการอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการอาชีวศึกษาตลอดจนแนว
ทางการพัฒนาอาชีวศึกษา ได้ระบุไว้สอดคล้องกันในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของประเทศ 
ก าหนดให้การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา
หรือผ่านการฝึกอบรมมีสมรรถนะสามารถท างานได้ตามที่สถานประกอบการต้องการ จึงต้องจัดการเรียนการสอนแบบอิง
ฐานสมรรถนะรวมถึงครูจะต้องท าแผนการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ก าหนดความชัดเจนของ
มาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกับสถานประกอบการเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการอย่างแท้จริง   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ 
 5.2 เพ่ือน าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ผ่านการพัฒนาไปใช้ในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการอย่างน้อย 2 
สาขางาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบ 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณธรรมจริยธรรม ตรงกับสมรรถนะอาชีพ  
7. พื้นที่ด าเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ. 
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ  30,000       

รวมทั้งสิ้น  30,000        

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1  มีหลักสูตรฐานสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ 
 10.2  ครูระยะสั้นที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ และสามารถฝึกฝนผู้เรียนได้ตรงตามสมรรถนะ
อาชีพที่เป็นปัจจุบัน 
 10.3  ผู้เรียนมั่นใจในการประกอบอาชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาวสิริกร  โพธิส์วัสดิ์)    หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

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

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ  
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและโต๊ะปฏิบัติงานฝึกฝีมือสาขาวิชาช่างยนต์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายพิรุณ  ก้อนทอง แผนกวิชาช่างยนต์  
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 
 การพัฒนาและดูแลห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ/โรงฝึกเทคนิคพ้ืนฐานให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อม
ใช้งาน และได้มาตรฐาน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ  มีครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโดยใช้ในการเรียนการสอน  และสนับสนุนการเรียนการสอน  ที่มีการ
ช ารุดทรุดโทรม  เพื่อยืดอายุการใช้งาน  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่  ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาโต๊ะปฏิบัติงานและปากกาจับชิ้นงาน แผนกวิชาช่างยนต์ ในรายวิชางานฝึกฝีมือ ให้ผู้สภาพเรียบร้อย 

5.2 เพ่ือพัฒนาห้องเรียนงานเทคนิคพ้ืนฐาน  แผนกวิชาช่างยนต์  ในรายวิชางานฝึกฝีมือ  ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดทักษะการเรียนรู้ต่อผู้เรียนมากท่ีสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครุภัณฑ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ  15,000       
รวมทั้งสิ้น  15,000        
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยึดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล ความคิดเห็นผู้ใช้ครุภัณฑ์ 
  

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายพิรุณ    ก้อนทอง)         ครูแผนกช่างยนต์ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ  
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  จัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสิริกร  โพธิ์สวัสดิ์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข้อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และด าเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพปจัจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกลุ่มวิชาชีพระยะสั้นมีความประสงค์จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงานจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนต่อไป 
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 สามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัยสารพัด
ช่างสมุทรสงคราม 
7. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

           

2.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          

3.  ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         

4.  สรุปและประเมินผล            
 

 
 



8 
 
9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ  200,000        

รวมทั้งสิ้น  200,000        

 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จ านวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ท าให้เกิดประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาการสอนได ้
11. ปัญหาและอุปสรรค   -  
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวสิริกร  โพธิส์วัสดิ์)  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ  
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นายสิทธิพร  บุญหวาน  หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1.1 นโยบายเฉพาะ ด้านการอาชีวศึกษา 

ข้อ 5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์ ด้านโตเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

ข้อ 6. จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น 

ข้อ 7. จัดการศึกษาอาขีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต้น 
การเปลี่ยนค่านิยมของอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากขึ้น 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาช่างยนต์  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับประกาศณีย
บัตรวิชาชีพ  (ปวส.) ซึ่งมีรายวิชาต่างๆทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียนโดยในการฝึกทักษะ
อาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความช านาญจนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝึก  
เครื่องมือ  อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่ง  ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์จึงจัดท า โครงการ
จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 5.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน  แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  105  คน  มีวัสดุฝึก 
  6.1.2 นักเรียน  แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  57   คน  มีวัสดุฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูมีวัสดุส าหรับใช้ในการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
6.2.2 นักเรียนมีสื่อและวัสดุในการเรียนรู้ในรายวิชา 

7. พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาช่างยนต์ 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 

           

2.  วางแผนการด าเนินงาน  
 

          

3.  ด าเนินงานตามโครงการ   
 

         

4.  สรุปและประเมินผล            
 

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   50,000       

รวมทั้งสิ้น   50,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
10.2 นักเรียนนักศึกษามีวัสดฝุกึในทุกรายวิชาที่เรียน 
10.3 ครูมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 
10.4 นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผา่นเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา 

11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
  

13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสิทธิพร  บญุหวาน)    หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
 
 

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

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
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 
3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ
ระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้สื่อการเรียนการสอน ประเภท  เครื่องมือ และวัสดุ เพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้   ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดท าโครงการนี้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจ านวน 40 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

 

           
2.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
3.  ด าเนินงานตามโครงการ   

 

         
4.  สรุปและประเมินผล            
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสดุ   40,000       

รวมทั้งสิ้น   40,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

11. ปัญหาและอุปสรรค  
 -  
12. การติดตามประเมินผล  

12.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)  หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
3.2  ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศและ
ระดับสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการใช้วัสดุส านักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  จ านวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
7. พื้นที่ด าเนินการ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

 

           
2.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
3.  ด าเนินงานตามโครงการ   

 

         
4.  สรุปและประเมินผล            
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   20,000       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการ 

11. ปัญหาและอุปสรรค  
 -  
12. การติดตามประเมินผล  

12.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หวัหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการตลาด 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   หัวหน้างานสาขาวิชาการตลาด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายที่  3  ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิด สร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสื่อการ
เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
          ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ห่วงที่  2  การมีเหตุผล 
          เงือ่นไขที่  1  ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการตลาด  มีความต้องการใช้วัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการ
สอนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการตลาดจ านวน 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนสาขางานการตลาด มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น 
7. พื้นที่ด าเนินการ ห้องเรียนสาขาวิชาการตลาด 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   20,000       

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล  รายงานผลตามโครงการ  
 
13. ผู้เสนอโครงการ..........................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท)   หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)     รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสมชาย  ด าสง่า  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
            ตวับ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     เนื่องด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ เพ่ือให้
กระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ ในการด าเนินการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา ต่อไป  
 5. 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 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบัน  
   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   30,000       
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา  
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 

13. ผู้เสนอโครงการ   ........................(นายสมชาย  ด าสง่า)        หวัหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

       รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ   ........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นายพิรุณ  ก้อนทอง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ซึ่งเป็นวิชาชีพพ้ืนฐาน
เรียนร่วมช่างอุตสาหกรรม ได้แก่นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายวิชาต่าง ๆ ใน
ภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกทักษะให้กับนักเรียน โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความช านาญจนสามารถปฏิบัติงานได้
จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดหาวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมี
ความส าคัญยิ่ง  ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

5.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   20,000       

รวมทั้งสิ้น   20,000       
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน                

11. ปัญหาและอุปสรรค            -  

12. การติดตามประเมินผลหลังจากการปฏิบัติงาน 
      12.1 ความเห็นนักเรียนของนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานในหัวข้อความพอเพียง 
 ของวัสดุฝึก 
 

13. ผู้เสนอโครงการ……..…………………(นายพิรุณ      ก้อนทอง)    ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
 
 

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

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกกลุ่มวิชาสามัญสัมพันธ์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอุเทน  พร้อมมูล  หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ แผนกวิชาสามัญ ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชา
ต่าง ๆ ที่ส าคัญได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา และสังคมศึกษา ซึ่งต้องจัดเตรียมวัสดุ
ฝึกเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วนกระบวนการ       
มีความหลากหลาย ตลอดจนผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะอย่างเหมาะสมจึงได้จัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

5.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จ านวน 250 คน/หมวดวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วน
กระบวนการ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน        
7. พื้นที่ด าเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 
 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ   30,000       

รวมทั้งสิ้น   30,000       
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน                

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผลหลังจากการปฏิบัติงาน 
      12.1 ความเห็นนักเรียนของนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ในหัวข้อความพอเพียง 
 ของวัสดุฝึก 
 

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

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

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการนักเรียนจิตอาสาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
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 4 ปฏิรูปด้านการบริหารและวิชาชีพอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความประสงค์พัฒนาผู้เรียน ให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมมีจิตอาสา
บริการชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจเช็คบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์เ พ่ือเป็นการยืดอายุการใช้
งานลดค่าใช้จ่ายตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่มีของผู้เรียน มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา                        
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้บริการตรวจเช็ค บ ารุงรักษา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ภายในและนอกสถานศึกษา 
          5.2 เพ่ือน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ มาใช้ให้จนเกิดความช านาญ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 
 5.3 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ตรวจเช็ค บ ารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เครื่อง   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ยืดอายุการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                     6.2.2 นักเรยีนจิตอาสาบริการ 
   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

9. ค่าใช้จ่าย 
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  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   15,000       
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 
13. ผู้เสนอโครงการ..............................(นายสมชาย  ด าสงา่)        หวัหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวปองใจ   ตันพิพัฒนาวิทย์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปด้านการบริหารและวิชาชีพอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร ในวิทยาลัยฯ ได้ค้นคว้า 
ข่าวสาร จากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากร ได้รับข้อมูลและการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  วารสาร
และนิตยสารนั้นและ เป็นการพัฒนาห้องสมุดให้ตรงมาตรฐาน ห้องสมุด 3 D ในด้านของหนังสือดี ท าให้หนังสือเพียงพอแก่
ผู้ใช้บริการ โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร  ได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้ามากข้ึน 
 5.4 เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตัวเอง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์  วารสาร นิตยสาร  ประจ าตลอดปี   

 6.2 เชิงคุณภาพ  ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะได้ข้อมูลข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ 
   

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น       15,000   
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 
13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวปองใจ  ตันติพิพัฒนาวิทย์) หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อโต๊ะส านักงาน และเก้าอี้ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวพัสกร  เหมือนพิมพ์ทอง     แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ (6.3) หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของหน่วยปฏิบัติงาน (6.4)  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และ
การรายงานให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ทันต่อเหตุการณ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ มีบุคลากรในแผนกวิชาเพ่ิมขึ้นจึงจ าเป็นที่จะต้องโต๊ะส านักงาน และเก้าอ้ี 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนกวิชาได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นงานเอกสาร งานการสอน และภาระงานอ่ืนๆ   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ใช้ในการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว  
 5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  โต๊ะส านักงานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 3 ชุด 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพื่อให้แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์มีครุภัณฑ์ใช้ในการด าเนินงานและพัฒนางานอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ   
7. พื้นที่ด าเนินการ    แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสดุ 3 ชุด      15,000   

รวมทั้งสิ้น       15,000   

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์มีโต๊ะส านักงานและเก้าอ้ี ท าให้การปฏิบัติงานมีระบบ ระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพ 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล  
 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวพัสกร  เหมือนพิมพ์ทอง)   หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นางสมส่ง    พูลผล    ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
      กลยุทธที่ 1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี สมรรถนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้ง
ในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และ ระดับสากล  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552 - 2561) ที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานระดับสากล พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ และทวิภาคี และจากการที่
วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ร่วมกับ สถานประกอบการ  โดยการนิเทศการสอนของครูผู้รับผิดชอบ
รายวิชา มีบางวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา  และเพ่ือให้ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างผู้เรียนทุกกลุ่มให้พัฒนา
สูงสุดตามศักยภาพของตน    จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยจัดห้องเรียนสอนเสริมในแต่
ละรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ส าหรับผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา  2559  
ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2556 ปวช.3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ปวส.
2 (ทวิภาคี)  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน าไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตนในอนาคตต่อไป  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อสอนเสริมในรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมตามเนื้อหาที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการใน
ระบบทวิภาคี  

5.2  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 5.3  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ละทักษะอย่างเต็มศักยภาพสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตน     
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  จ านวนนักเรียน  ระดับ ปวช.3 ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน  72  คน 
  6.1.2  จ านวนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 (ทวิภาคี) ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน  13  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตน ส่งผลสัมฤทธิ์ในการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ มีเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2. วางแผนการด าเนินงาน             
3. ด าเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   10,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคม 
 10.2  ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเตรียมสอบ V – Net  และการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี
การศึกษา  2559  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
12.  การติดตามประเมินผล 12.1  แบบสอบถาม, ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามโครงการ 
 

13.  ผู้เสนอโครงการ............................(นางสมส่ง   พูลผล)          หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
             
14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภกัดิ์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาจอภาพคอมพิวเตอร์ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสมชาย  ด าสง่า  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ ข้อ 1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 นโยบาย 5 นโยบายทั่วไป 

ข้อ 2.  การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

จุดเน้น   ข้อ 1. ด้านการเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
มาตรการ ข้อ 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
ด้วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีจอภาพคอมพิวเตอร์จ านวนหนึ่งเป็นรุ่น CRT มีข้อเสียของการท างาน คือ ท าให้

เกิดความร้อน ใช้พลังงานสูงมาก มีขนาดใหญ่ และยังมีรังสีแผกระจายออกมา ปัจจุบันจอภาพเหล่านี้ เสื่อมสภาพตาม
ระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งมีอาการหลอดภาพสีเปลี่ยน ภาพเบลอไม่คมชัด ระบบไฟมีปัญหา ในการจัดการเรียนการสอน 
จ าเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยและเพียงพอ จะช่วยเอ้ือต่อ   การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
วิทยาลัยฯ ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการจัดหาจอภาพคอมพิวเตอร์ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือมีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน 

5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จอภาพคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เครื่อง 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีจอภาพคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
                               วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวด 
รายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสดุ          
4. ครุภัณฑ์  ตัว      70,000   

รวมทั้งสิ้น 20 ตัว      70,000   

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

10.1 มีครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน 
10.2 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 

11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล  
  ผลจาการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ  ......................... (นายสมชาย     ด าสง่า)   หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภกัดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมสื่อการเรียนการสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวจิตรวรรณ  แซ่หลี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) 

นโยบายที่ 4 :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เงื่อนไขความรู ้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สถานการณ์ในโลกปัจจุบันยุคศตวรรษที่ 21 ที่ เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเชื่อมโยงข้อมูล 
ข่าวสาร สนเทศ และความรู้เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่สามารถสื่อสารระหว่างกันไปในทุกหนแห่งทั่วโลกท าให้การใช้ชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของคนในสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ท่ามกลางสังคมบริโภคนิยมในตลาดเชิงรุกคนถูกกระตุ้น
การบริโภคด้วยสื่อต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญที่เราจะต้องเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือการเรียนรู้และฝึกฝน 
รวมทั้งการเตรียมพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 (21 Century Skills) เพ่ือให้นักศึกษาได้เติบโตและมีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบัน 
 การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ได้นักเรียนที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบการพัฒนาวิสัยทัศน์
และความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น ว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R ประกอบด้วย  
การอ่าน (Reading), การเขียน(Writing) และการคิดค านวณ (Arithmetic) และ 4C ประกอบด้วย Critical Thinking - 
การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร, Collaboration- การร่วมมือ และ Creativity- ความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ตระหนักถึงความส าคัญในการน ารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนา
จัดการเรียนรู้และคุณภาพการสอนของครูในวิทยาลัยฯ รวมทั้งเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของครูมีการพัฒนาอย่าง
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ต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาอาจารย์ส าหรับ
การสอนศตวรรษที่ 21  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ครูได้เข้าใจแนวคิดและแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5.2 เพ่ือให้ครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สามารถผลิตสื่อหลังจากอบรม จ านวน 27  คน 
 6.1.2 บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง สามารถผลิตสื่อหลังจากอบรม จ านวน 8  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 พัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนการสอนให้ได้สมรรถนะประจ ารายวิชาและสาขาวิชาชีพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน   11,000      

ถัวจ่าย 

ทุกรายการ 

2. ค่าใช้สอย   14,000      

3. ค่าวัสดุ   5,000      

รวมทั้งสิ้น   30,000      
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผลิตสื่อการเรียนการสอน Learning Management 

System 60%  

11. การติดตามประเมินผล หลังด าเนินโครงการ โดยดูจากจ านวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนของครู  
 

12. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี)  หวัหน้างานสื่อการเรียนการสอน 

 

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

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์   ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ 
  

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุส 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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ 
ครุภัณฑ ์

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ในสายงาน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุ
ส านักงานเพื่อมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ. 
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ  25,000  25,000      

รวมทั้งสิ้น  25,000  25,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 10.2 การท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายอุเทน  พร้อมมูล)          หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์ ทับศริิวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ  
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    นโยบาย 
    3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
        3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและยกระดับ   
คุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
   จุดเน้น 
    ข้อ  1.  จุดเน้นด้านการเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
    ข้อ  2.  จุดเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    ข้อ  3.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    ข้อ  6.  จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ข้อ  7.  จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    มาตรการ 
    ข้อที่  1.  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   โครงการสถานศึกษารางวัลพระราชทานเป็นโครงการหนึ่งที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่มีต่อเยาวชนไทย ในการที่จะเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้สถานศึกษา เกิดความมุมานะ และพากเพียรประกอบ
กรรมดีโดยสม่ าเสมอ โดยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียนที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้น โดยส่งผลให้
สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศ ของบุคลากรในสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ร้อยละ 90 วิทยาลัยฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 รักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 วิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในสถานศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ. 
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย  10,000        

3. ค่าวัสดุ  20,000        

รวมทั้งสิ้น  30,000        
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และมีความ 
เป็นเลิศตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา 
11. ปัญหาและอุปสรรค     - 
12. การติดตามประเมินผล การประเมินผลการตรวจ แบบสอบถาม แบบติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง ความส าเร็จของ

โครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท) หัวหน้างานประกันและมาตรฐานการศึกษา 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ  
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    นโยบาย 
    นโยบายที่ 1  เร่งรัดจัดให้มีระบบและโครงสร้างทางการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งปวงอย่างแท้จริง 
    นโยบายที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมโดยรัฐเป็นผู้วางระบบ
นโยบาย ก ากับคุณภาพ มาตรฐานสนับสนุนและระดมทรัพยากรเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เอกชน 
เครือข่ายครอบครัวและอ่ืน ๆ รวมทั้งการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ หรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส 
   จุดเน้น 
    ข้อ  1.  จุดเน้นด้านการเรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
    ข้อ  2.  จุดเน้นด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
    ข้อ  3.  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
    ข้อ  6.  จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ข้อ  7.  จุดเน้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    มาตรการ 
    ข้อที่  1.  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
(มาตรา 47)    กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้ตระหนักถึงความส าคัญ และความจ าเป็นต่อการพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษา
ในสังกัด วางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และน ามาตรฐานการศึกษา  มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  ให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด   และเพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา  
เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว  และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็ม
แข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สอง  ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากการประเมินของ สมศ.  รอบ 2 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

      6.1.1  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ 
ครบวงจร และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
        6.1.2  สถานศึกษา สามารถพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาตามศักยภาพ และบริบทของสถานศึกษา  และมี
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบสี่ 

6.2   เชิงคุณภาพ 
                 6.1.1 สถานศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และ ดีมาก โดยมีระดับปรับปรุง 1 ตัวบ่งชี้     
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ. 
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย  10,000        

3. ค่าวัสดุ  20,000        

รวมทั้งสิ้น  30,000        
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล และมีความ 
เป็นเลิศตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา 
11. ปัญหาและอุปสรรค                                      - 
12. การติดตามประเมินผล การประเมินผลการตรวจ แบบสอบถาม แบบติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง ความส าเร็จของ

โครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท)   หัวหน้างานประกันและมาตรฐานการศึกษา 

 

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

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ  
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  

สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความมุ่งมั่นมีการผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมกับสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้จบการศึกษาคุณสมบัติ มีประสบการณ์ ตลอดจน
ทักษะอาชีพ สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับนโยบายการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านจัดการศึกษา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพสอดรับกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

5.3 เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงและการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน จ านวน 10 แห่ง  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัย ฯ ผลิตและพัฒนาก าลัง ในด้านจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามี
คุณสมบัติมีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ. 
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวเฉลี่ยทุก
รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ   20,000      

รวมทั้งสิ้น   20,000       

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ  ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
12. ปัญหาและอุปสรรค  - 
 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นายพิรุณ     ก้อนทอง)    หัวหน้างานความร่วมมือ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์ ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความ  
                  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ประจ าปี 2560 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวสุทธดา  เมืองเสน     งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      -  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งรัดการจัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคนร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาด้านระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม
สาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางอาชีวศึกษา 
      - มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  
          มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                         ตัวบ่งชี้ที ่3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ    
           มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
         ตวับ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
      -  สถานศึกษาพอเพียง ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
         องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

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

5.1  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา  
5.2  เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้รับข่าวสารของทางวิทยาลัย 
5.3  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย 

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

6.2.1  บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จาก โครงการ กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  
7.  พื้นที่ด าเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
58 

อกศ.  
59 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย       3,700   
3. ค่าวัสดุ           

รวมทั้งสิ้น        3,700   

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้มีการเผยแพร่งานในทุกด้าน 

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  
12. การติดตามและการประเมินผล 

12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากด าเนินโครงการ 
 

13.  ผู้เสนอโครงการ.......................(นางสาวสุทธดา  เมืองเสน)     หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

14.  ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์)   
    
15.  ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)  
             
16.  ผู้อนุมัติโครงการ.......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)     ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เป้าประสงค์ พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ 
ครุภัณฑ ์

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในฝ่ายพัฒนาการศึกษาจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ในสายงานต่างๆ เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุส านักงาน
เพ่ือมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ เพ่ือปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิด ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามสามารถใช้ภาษาไทยถูกต้อง 
 6.1.2 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีทักษะและพัฒนาการที่ดีขึ้น ในการใช้ ภาษาไทยได้อย่ า ง
ถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะการใช้ภาษาไทยเป็นภาษาวัฒนธรรมประจ าชาติของเรา 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

 25,000  25,000 

 

   

 

รวมทั้งสิ้น  25,000  25,000      

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

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์   ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสมส่ง    พูลผล   หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 

  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 นโยบายท่ี 1 มุ่งสร้าง ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
 นโยบายที่ 2 พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่   
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ

ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย และได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง

และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  การจะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงได้นั้น ต้องเริ่มที่การปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้หันมาพ่ึงตนเองให้ได้วิธีการ คือ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ภายใต้ความ

พอประมาณ ความมีเหตุ มีผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และท่ีส าคัญต้องมีความรู้คู่คุณธรรมด้วย 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้

จัดท าโครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 4 ด้าน คือ  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และ ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

5.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

        ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 

6.2  เชิงคุณภาพ 

        ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม/วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

 

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 

งปม.

ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน   30,000       

2. ค่าใช้สอย   40,000       

3. ค่าวัสดุ   10,000       

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ          

รวมทั้งสิ้น   80,000       

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

10.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  
11. ปัญหาและอุปสรรค 
  - 
12. การติดตามประเมนิผล  

 -  ผลการด าเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

 

13. ผู้เสนอโครงการ ....................(.นางสมส่ง  พูลผล)         หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 

 

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

             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 

             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 

  

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

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2547) 
8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน ประเทศและ
ระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย   กระบวนการเชิง
คุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์  2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม  
โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน   การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา  และสามัญศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ  เร่ง สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่   ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิม   มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน และ มีการก าหนดแผนงาน  หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
          ในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนทางสายอาชีพ ครูแนะแนวมีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย  
มีส่วนสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการศึกษาต่อ การสร้างเครือข่ายครูแนะแนวจะส่งผลดีต่อการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
และสามารถปรับเจตคติที่ดีที่มีต่อวิทยาลัยฯ  
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5. วัตถุประสงค์      
          1. เพื่อส่งเสริมและด าเนินการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวด้านผู้เรียนอาชีวศึกษา มีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ภาคีเครือข่ายทางการแนะแนวให้เหมาะสมกับการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
          2. เพื่อให้มีแผนงานและโครงการอบรมส่งเสริมภาพลักษณ์ปรับทัศนคติเชิงบวก สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
ก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้ครูแนะแนว นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ 
 3. เพื่อส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์  
 4. เพื่อให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 ครูแนะแนวโรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จ านวน  20 แห่ง 
          6.2 เชิงคุณภาพ  
               6.2.1 สร้างเครือข่ายครูแนะแนวเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

9. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวเฉลี่ย
ทุก
รายการ 

2. ค่าใช้สอย         
3. ค่าวัสดุ   30,000      
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ         

รวมทั้งสิ้น   30,000       
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ส่งเสริมและด าเนินการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวด้านผู้เรียนอาชีวศึกษา มีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาคี
เครือข่ายทางการแนะแนวให้เหมาะสมกับการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ 
          2.  มีกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ปรับทัศนคติเชิงบวก สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจให้ครูแนะแนว นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ 
 3. ส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์  
          4. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
12. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรอืงรตัน ์ นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการเฝ้าระวังและดูแลผู้เรียน 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีรทัต   สื่อสุวรรณ งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ด าเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา  เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ  ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะด าเนินการเฝ้าระวัง
ดูและผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรที่ก าหนด 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อเป็นการเฝ้าดูแลผู้เรียน   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ    6.1.1  นักเรียน นักศึกษา จ านวน  260 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียนสามารถส าเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น 
6.2.2  นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องที่เดือดร้อน/มีปัญหาอย่างรวดเร็ว 

7.  พื้นที่ด าเนินการ    
   จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่เสี่ยง 
8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

          หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

 จ านวน           
  หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1.  ค่าตอบแทน   6,000      

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

รวมทั้งสิ้น   10,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1  การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนได้ 
10.2  ครูที่ปรึกษาสามารถช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
10.3  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 

11.  ปัญหาและอุปสรรค 
- 

12.  การติดตามประเมินผล 
 12.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 12.2  รายงานผลการด าเนินงาน (PDCA) 
 
13. ผู้เสนอโครงการ .................................(นายธีรทัต  สื่อสวุรรณ)    หัวหน้างานปกครอง 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
        8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ

และระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
        4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน  การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศเร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่  ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน และ มีการก าหนดแผนงาน  หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
 ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและการจัดหางาน จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวสัญจรเพื่อ
การศึกษา 
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5. วัตถุประสงค์      
          1. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
         3. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1  โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จ านวน  20 แห่ง 
                6.1.2  จ านวนผูเ้รียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 10% 
          6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 สามารถน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแนะแนวการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย เพ่ือให้
ข้อมูลสถานศึกษาต่อชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยสามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสาย
อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้นตามเป้าหมาย 
7. พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จ านวน  20 แห่ง 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
8. วิธีด ำเนินกำร 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่ำใช้จ่ำย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

2. ค่าใช้สอย         

3. ค่าวัสดุ   8,000      

รวมทั้งสิ้น   8,000      

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
           3. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                   หางานในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางงาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริม
สุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายนอกสถานศึกษาและยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ด้านการกีฬาและนันทนาการอีกด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   30  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
งปม.

ระยะ

สั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย,ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

  20,000  

 

 10,000  

 

รวมทั้งสิ้น   20,000    10,000   

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

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์   ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ 
  
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  จิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ  ประจ าปี 2560 
  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  

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 
      -  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งรัดการจัดการอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาด้านระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพตามสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
      - มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  
          มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
                         ตัวบ่งชี้ที่ 3.11  ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ    
           มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
         ตวับ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
      -  สถานศึกษาพอเพียง ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
         องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

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

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่
มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้  
   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ ของการจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   จึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ     เพ่ือถวายเป็น 
พระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และเพ่ือ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ    ตามแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ โรงเรียนพ่ี โรงเรียนน้อง ชุมชน และสังคม   ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หน่วยงานภายนอก  
จะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจระหว่างสถานศึกษาและสังคมภายนอกสถานศึกษา การแบ่งปันความรู้ และแสดง
ศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา“เป็นสถานศึกษาเพ่ือการฝึกอาชีพ” และ อัตลักษณ์
ของสถานศึกษา “ฝึกอาชีพ บริการชุมชน” และสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานที่ 3 และ
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มาตรฐานที่ 4  เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
5.2  เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการ 
5.3  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

สู่สังคม     
5.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและ

วิชาชีพ  
5.5  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเ พียงอย่าง

ต่อเนื่อง 

 5.6  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1     ผู้เรียนแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาได้แสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร  

6.2.2  ทุกสาขางานมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ได้ 
ด าเนินงานตามแผนงาน  ประเมินผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

7.  พื้นที่ด าเนินการ    ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย

เหตุ 
งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

58 

อกศ.  

59 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสดุ     20,000      

รวมทั้งสิ้น     20,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาได้แสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  
10.2  ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ 
10.3  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่

สังคม     
10.4  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
10.5  มีการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

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

12. การติดตามและการประเมินผล 
12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 

12.2  ผลสัมฤทธิ์จากด าเนินโครงการ 
 

13.  ผู้เสนอโครงการ.......................(นางสมส่ง   พูลผล)            หัวหนา้งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

 

14.  ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภกัดิ์)   

    

15.  ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)  

             

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 
 

1. ชือ่บุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี   สหนนัทรายุทธ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    แผนยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการระบบดูแลนักเรียน 
 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีห้องพยาบาลไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ส าหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษาพยาบาล  ดังนั้น  งานสวัสดิการนักเรียน  นักศึกษา  
มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาและ 
               บุคลากรของวิทยาลัยฯ   
 5.2 ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ 
      วิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  และปวส.  จ านวน  350  คน   
                             บุคลากรของวิทยาลัยฯ จ านวน  45  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
เพียงพอ  ก่อนที่จะส่งต่อถึงมือแพทย์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องปฐมพยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น       8,000   
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ  โดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ  

11. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
12. การติดตามประเมนิผล จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวสุทธินี   สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                           รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ..................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ ..................(นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ อาชีวะอาสา ประจ าปี 2560 

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

 กลยุทธ์ ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ  กรมการขนส่งทางบก  ได้ก าหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนและหน่วยอาชีวะบริการขึ้น  ภายใต้กิจกรรม “ตรวจ
รถก่อนใช้   ปลอดภัยแน่นอน”  เทศกาลสงกรานต์  ประจ าปี  2560   เพ่ือให้บริการกับประชาชนทั่วไปช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ในการตรวจเช็คสภาพทั่วไปของเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ออกเดินทางไกล  ช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยแนะแนวเส้นทางในการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริง
ให้กับนักเรียน/นักศึกษา อาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม และสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ 
โดยจัดครูผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความช านาญด้านช่างยนต์ เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก  
5.2  เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ตลอดจนตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์ของนักเรียน 
และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคัน  

5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะและช านาญงาน   สามารถแก้ไขสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ได้ 

5.4  เพื่อเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของประชาชนต่อนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.1  ครู  และ นักเรียน  นักศึกษา  ปฏิบัติงาน   จ านวน  13   คน 
6.1.2  มียอดการให้บริการวันละ   20  คัน 

6.2  เชิงคุณภาพ         
นักเรียน  นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและการบริการจากสถานการณ์จริง 
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7. พื้นที่ด าเนินการ ใต้สะพานทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
59 

อกศ.  
60 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน       13,000   
2. ค่าใช้สอย         
3. ค่าวัสดุ       2,000  

รวมทั้งสิ้น       15,000  

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

10.1  สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 
10.2  ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม และมีทัศนะคติท่ีดีต่อนักเรียน 

อาชีวศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
10.3  นักเรียน /นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และประสบการณ์  เพื่อเป็นแนวทางในกา 

ประกอบอาชีพต่อไป 
10.4  นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้จักประมาณตน และมีคุณธรรมจริยธรรม  

11. ปัญหาและอุปสรรค  - 

12. การติดตามประเมินผล  
12.1  แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 
12.2  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
12.3  ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน / นักศึกษา 
12.4  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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13. ผูเ้สนอโครงการ ....................(.นางสมส่ง  พูลผล)         หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
             รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ 
             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ 
   
16. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) 
ทุกแผนกวิชา เรียนวิชาลูกเสือ ซึ่งวิชาบังคับ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะในเรื่อง
ระเบียบวินัย รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นทีม เพื่อหลีกเลี่ยงยาเสพติดการมั่วสุมใน
เรื่องอบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้อ่ืน ท าให้นักเรียน นักศึกษาเป็นเยาวชนที่มีคุณค่าของสังคมและ
ประเทศชาติต่อไปและเป็นการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน ปวช. 1 มีทักษะในการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
 5.2 เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ปวช. 1 ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จ านวน   130   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อสังคม และ ประเทศชาติ 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

28,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      28,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะเป็นคนที่มีระเบียบ วินัย รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 10.2 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและท างานเป็นทีมได้ดี 
 10.3 นักเรียนจะห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ     กิจวงศภ์ักดิ์) รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                                                                                 รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนติพิงศ์   ทบัศิริวฒัน)์   รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
           รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนฯ  
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และ
กิจกรรมของนักเรียนชั้นปีที่  1 คือ กิจกรรมลูกเสือ ในการท ากิจกรรมลูกเสือนั้นตามหลักสูตรนักเรียนต้องท ากิจกรรม
เสี่ยงภัย เดินทางไกล บุกเบิกซึ่งจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้วิธีการใช้งาน
และสามารถใช้งานได้จริงส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการเดินทางไกลได้ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมบุกเบิกได้ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าฐานเสี่ยงภัยได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 จ านวนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 งานกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ท าให้การจัดกิจกรรม  
 สะดวกและราบรื่นไปด้วยดี 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      15,000    

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............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                                                                                 รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนติพิงศ์   ทบัศิริวฒัน)์   รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
           รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนฯ  
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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 โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและ
พลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรม
ปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญแล้ว ซึ่งเยาวชนโดยทั่วไปชอบสะสมประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ๆ อยู่
เสมอโดยเฉพาะกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ ถ้าถูกน าไปสู่ กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก็จะท าให้เยาวชนพัฒนาจิตได้มากและ
เยาวชนเหล่านี้ เม่ือได้รับการฝึกฝนทีดีก็จะรวมกลุ่มกันท าคุณประโยชน์แก่สังคมได้มาก ซึ่งจะมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความสามัคคี 
อดทน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้น าเยาวชนที่ดีได้ในอนาคต   
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพือ่ให้ลูกเสือวิสามัญมีความรู้วิชานายหมู่ลูกเสือ    
 5.2. เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญที่อบรมสามารถเป็นผู้ช่วยครูฝึกวิชาลูกเสือ 
 5.3  เพื่อให้ลูกเสือมีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น 
 5.4  เพื่อให้ลูกเสือรู้จักเสียสละและสามัคคีในหมู่คณะ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชงิปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 ลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยฯ เข้าอบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ ได้มีความเป็น 
           ระเบียบเรียบร้อยและรู้จักเสียสละและมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

8,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      8,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 วิทยาลัยมีนายหมู่ลูกเสือท่ีมีความพร้อมในการช่วยด าเนินกิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยฯ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์   ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรม 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต  และพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
 นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรียมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม   
เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน  และสนับสนุน
ความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยง
กัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอัน
พึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินชีวิตน าสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
  เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
คุณธรรมน าความรู้ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้รับ
นโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
คุณธรรม   ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย คือ มุ่งเน้นการจัด
การศึกษาให้กับนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมาสร้างเป็นโครงงาน/  
กิจกรรรม ในการครองตนครองงาน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 
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5. วัตถุประสงค์      
         1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          2. เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ใน
สถานศึกษาสู่ความยัง่ยืน 
         3. เพื่อปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยดา้นคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนของวิทยาลัย 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                นักเรียน นักศึกษา จ านวน  จ านวน  194 คน 
          6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพฒันาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น 90% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                6.2.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเชิงบวก
เพิ่มมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
                6.2.3 สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยนื 
                6.2.4 สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ   วิทยาลัยสารพัดชา่งสมทุรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

      หมวดรายจ่าย 
 
รายจ่าย 

 
จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
งปม. 

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
59 

อกศ. 
60 

บกศ. (กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน) 
ถัวจ่าย 
ทุกราย 
การ 

1. ค่าตอบแทน      7,200  
2. ค่าใช้สอย      9,700  
3. ค่าวัสดุ      3,100  

รวมทั้งสิ้น      20,000  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          2. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 3. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต น าสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการแผนปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
การประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2539 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา (ที่ราชพัสดุฯ) 
โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาครบ 20 ปี ดังนั้น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการสถาปนา
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ประจ าปี 2560 ขึ้น ในเดือนพฤษภาคม 2560  ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้ร าลึกผู้มีพระคุณที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง
วิทยาลัยฯ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
งามระหว่างครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ได้ร าลึกถึงผู้มีพระคุณที่ได้ร่วมกันก่อตั้ง
 วิทยาลัยฯ  
 5.2 เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 5.3 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.2 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได้ร่วมกันร าลึกถึงผู้มีพระคุณและเสริมสร้าง อนุรักษ์ 
พัฒนา และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และคณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มี
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
60  

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 คณะครู-อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้ร าลึกถึงผู้มีพระคุณที่ก่อตั้งสถานศึกษา และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.2 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันเสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และจรรโลงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.3 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
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13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                                 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนิติพงศ์   ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ  
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ไร้ขีดจ ากัดและรวดเร็วท าให้เกิดการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร
และวัฒนธรรมต่างชาติสามารถเข้ามาในสังคมของคนไทยได้ง่าย จึงท าให้หลายครั้งจึงเกิดพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสม 
แปลกใหม่ สับสนและขัดแย้งเกิดขึ้นในสังคม ส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบจากข้อมูล ข่าวสารและวัฒนธรรมที่ไม่
เหมาะกับสภาพสังคม โดยกระบวนการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจนท าให้นักเรียนลืมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มารยาทหรือหน้าที่ที่นักเรียนควรพึงปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแผนกปกครองจึงได้น านโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการให้คนไทย(รวมทั้งนักเรียน)หันมาใส่ใจค่านิยมท่ีประชาชนคนไทยพึงมี เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้กับนักเรียน  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
5.2  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
5.3  เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู้ 

       หลักสูตรสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ทุกคน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมค่านิยมหลัก                       
ของคนไทย 12 ประการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.2 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตาม

จุดเน้นในระดับช่วงชั้น 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อื่นๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสด ุ
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
60  

รวมทั้งสิ้น      2,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 10.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
 10.3 บูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษา 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                                                                                 รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนติพิงศ์   ทบัศิริวฒัน)์   รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
           รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนฯ  
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการไหว้ครูประจ าปี 2560 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์ 1.2 ร่วมท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สั ง คม ไทย เป็ น สั ง คมที่ ยึ ด ถื อ กา ร เค า รพ สั ก การะผู้ มี พ ระคุณ  เ ช่ น  พ่ อ  แม่  แ ละครู อ าจ า ร ย์                               
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยอย่างยิ่ง ประเพณีไทยไหว้ครู จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดคู่กับวงการศึกษาไทยและ
การด ารงรักษาสืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักคุณของบิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย  จึงเห็นควรจัดพิธี
วันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษาขึ้นทุกชั้นปี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียน 
 5.2 เพื่อคร-ูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ท าบุญและประกอบพิธีระลึก  
 ถึงคุณครู อาจารย์ร่วมกัน  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   224  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      20,000    

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............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสราวุธ     กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                                                                                 รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายนติพิงศ์   ทบัศิริวฒัน)์   รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 
           รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนฯ  
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
กลยุทธ์ 1.2 ร่วมท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม     
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  มากขึ้นรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนและยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

 5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนาธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีต่อไป 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

8,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      8,000    

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

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายสราวุธ     กิจวงศภ์ักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                                                                              รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายนิติพงศ์   ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ 
             
16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
        1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
         8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
         2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
        3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
         4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม       
เป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ       
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรี ยนให้เห็น        
ความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  และก าหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                นักเรียนนักศึกษาก าลังส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียน
นักศึกษามีความมุ่งมั่นและพยายามจนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ 
ภูมิใจและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อการประสบความส าเร็จที่จบการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์      
          1. เพื่อจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
           2. เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งมั่นประสบความส าเร็จด้านการศึกษาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
 3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
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          4. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
               6.1.1 นักเรียน นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 80 % 
           6.2 เชิงคุณภาพ  
               6.2.1 นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาได้รับการยกย่องเกิดความภาคภูมิใจที่ประสบความส าเร็จ 
7. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

10,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      10,000    

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. สามารถกระตุ้นสร้างแรงจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา  โดยมี
ยอดผู้จบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
           2. สร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันประสบความส าเร็จด้านการศึกษาและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
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 3. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
          4. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
12. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 
13. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

15. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการปฐมนิเทศ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
        1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
         8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
         2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
        3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
         4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม       
เป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ       
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น        
ความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  และก าหนด
มาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษาจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหางาน การ
เตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม โดยการน้อมน าแนว
ทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น 
ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มี
ความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่
ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
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5. วัตถุประสงค์      
          1. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
          2. เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          3. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักเรียนของวิทยาลัย             
          4. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
           6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร 100 % 
            6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียม 
                         ความพร้อมสู่การเป็นนักเรียนของวิทยาลัย   
7. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

8,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      8,000    

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน
ของวิทยาลัย 
         2. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
         3. สามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
         4. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการสายสัมพันธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่  2560) 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับ
รุ่ นน้อง ให้มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมอย่างสร้ างสรร ค์   และมีความสุข เช่น  การตักบาตรตอนเช้ า                      
การรับประทานอาหารร่วมกันการแลกเปลี่ยนของขวัญและกิจกรรมนันทนาการและเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน
เป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม ่
 5.2. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน 224  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 10.2 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลกัษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริม
สุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียน นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
สถานศึกษา และยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้กับนักเรียน 
นักศึกษา ด้านการกีฬาและนันทนาการอีกด้วย 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   30  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ.  

60 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      20,000    

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

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการประกวดกิจกรรม To Be Number One 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง กล
ยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม To Be Number One เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา
ให้รวมตัวกันท ากิจกรรมสร้างสรรค์  และมีความสุข มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.2. เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าให้กับนักเรียน และมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุขกับการออกก าลังกาย 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
 10.2 นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
11. ปญัหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)    หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันนี้ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุและท าให้คน
ในสังคมได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต ด้วยเหตุนี้แต่ละคนต่างก็แสวงหาและพยายามท าทุกวิถีทางที่จะได้มา
ซึ่งวัตถุ เพ่ือที่จะนามาสนองความต้องการของตนเอง ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง แข่งขันและด าเนินชีวิตโดยมิชอบ เห็นแก่
ตัวมากขึ้น คุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง  ก่อให้เกิดปัญหานานับประการ และถ้าหากว่า
สังคมยังคงละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบความหายนะในที่สุด  วิทยาลัยสารพัด
ช่างสมุทรสงครามมีเป้าหมายที่จะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนใหม่ เพ่ือสร้างจิตส านึกการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากยิ่งขึ้น              
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี                
มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออก
ในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 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 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดีมีความ
ซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อื่นๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสด ุ
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

30,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
60  

รวมทั้งสิ้น      30,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออกในที่ชุมชนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 10.2 นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)       หัวหน้างานกิจกรรม 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทบัศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชยั  สขุสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพดัชา่งสมุทรสงคราม 
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โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
        1. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) 
         8) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
         2. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) 
        นโยบายท่ี 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ 4  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
        3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  2. เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
         4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม       
เป็นธรรมโดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน  และสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความส าคัญและเข้าสู่การเรียน
สายอาชีวศึกษาให้มากข้ึน ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 
นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อ
และเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
5. วัตถุประสงค์      
          1. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อโดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
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          3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างานหรือเลือก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสม              
         4. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 จัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ ร้อยละ 100                          
          6.2  เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีข้อมูลการมีงานท า และการศึกษาต่อ 
7. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม     
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อื่นๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสด ุ
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
60  

รวมทั้งสิ้น      3,000    
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10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
         1. ส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงาน
รองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อโดยเฉพาะวิชาชีพ
ที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          3. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างานหรือเลือก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสม              
         4. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
 
12. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
13. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการด าเนนิงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยการด าเนินการกิจกรรมในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เน้นให้นักเรียนได้
ด าเนินกิจกรรมหลักที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดเพ่ือปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม 
และให้นักเรียนได้เปิดโอกาสให้แก่ตัวเองได้เรียนรู้การมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแก้ไขปัญหาการวางแผนการ
ด าเนินงาน และการเขียนโครงการตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ระเบียบเพ่ือเป็นประสบการณ์ควบคู่วิชาการ
และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้น าเยาวชนที่ดีได้ในอนาคต   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมหลัก ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ก าหนดเป็นอยา่งน้อย กิจกรรมละ 1 โครงการ 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกัน
 และกัน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อื่นๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสด ุ
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

4,025   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 60  

รวมทั้งสิ้น      4,025    

10. ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ...............................(นายชัชวาลย ์  เหง่ใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดขีองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความส าคัญถึงอันตรายจากยาเสพติดน้อยลง  อีกทั้งเยาวชนใน
สังคมไทยมรความอยากรู้ อยากลอง ขาดการป้องกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
เป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกจึงได้คิดจัดโครงการนี้   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 5.2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
 5.3  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียน 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อื่นๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสด ุ
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
60  

รวมทั้งสิ้น      2,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด 
 10.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด  
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)       หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์   ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
     นางรัตนา      ชะนะ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ  
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 
เป้าประสงค์พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  
และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2556) ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานซึ่งเป็นการบูรณาการต่อการเรียนการสอน เพ่ือสนอง
นโยบายของรัฐบาลด าเนินงานตามแผนกลยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการ
ส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนมีความเป็นผู้น ามากขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
     5.2 เพ่ือเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
     5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน ระดับปวช.1,ปวช.2,ปวช.3 จ านวน   224  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อื่นๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสด ุ
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

50,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 
60  

รวมทั้งสิ้น      50,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน  นักศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและน าสิ่งต่างๆทีไ่ด้มาปฏิบัตงิานได้อย่างมี 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)       หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                    รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทบัศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชยั  สขุสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพดัชา่งสมุทรสงคราม 
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โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดขีองโลก แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา   และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส าคัญในล าดับต้นๆของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนร วมทั้ง                 
ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนส่วนใหญ่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์มีความประมาทและขาดทักษะความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ถูกต้อง รวมถึงการมีจิตส านึก
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามจึงได้จัดท า
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจร  
 และทักษะการขับขี่รถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย 
     5.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
     5.3 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   204  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 ปลูกจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุนักเรียน   
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อื่นๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสด ุ
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 60 

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการขับขี่รถจักรยา
ยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย 
     10.2 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมทุรสงคราม 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)       หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภกัดิ์)   รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                    รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทบัศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชยั  สขุสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพดัชา่งสมุทรสงคราม 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความส าคัญถึงอันตรายจากโรคเอดส์น้อยลง อีกทั้งเยาวชนใน
สังคมไทยมีความอยากรู้ อยากลอง ขาดการป้องกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
 5.2. เพื่อช่วยลดปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 60 

รวมทั้งสิ้น      2,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ  
10.1 นักเรียนจะได้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

 10.2 ช่วยลดปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)       หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์   ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ ก าหนดให้นักเรียน นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรม โดยก าหนดโครงการจัดกิจกรรม                
วันส าคัญต่างๆ ให้ นักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่นักเรียน นักศึกษาพึงปฏิบัติได้ส านึกในหน้าที่ของปวงประชาชนชาว
ไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 
 5.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 สร้างจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ปวช. ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และ
 ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นหมู่คณะ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 60 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 ปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 10.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)       หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                        รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                        รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สขุสวคนธ)์   ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็น
พลเมืองโลกที่ดี กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ ในการจัดการศึกษา                   
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน
เป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะตนเอง  เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือให้รู้ระดับความสามารถ
ของตนเอง สามารถน าจุดพกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้มีทักษะที่ถูกต้องและรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ เกิดจาก
การปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้  เพ่ือส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนมีความเป็นผู้น าต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  กล้าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเมื่อมีโอกาส 
 5.2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรียนอย่างกว้างขวาง   
 5.3  เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  สังคมและการพัฒนาประเทศต่อไป 
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 
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 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  สังคมและการพัฒนาประเทศต่อไป 
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนินงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 60 

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และทักษะในวิชาชีพ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา กล้าคิดกล้าท าตลอดจนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)       หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                     รองผู้อ านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายนิติพงศ์  ทบัศิริวัฒน์)    รองผู้อ านวยการฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

                    รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชยั  สขุสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวทิยาลยัสารพดัชา่งสมุทรสงคราม 
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โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็น
พลเมืองโลกที่ดี กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา  เพ่ือจัดท าผลงาน โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา   โดยให้นักเรียนจัดท าสิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาฝีมือ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เพ่ือส่งเสริมการ
ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้น าต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
 5.2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรียนอย่างกว้างขวาง   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   224   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  สังคมและการพัฒนา ประเทศต่อไป 
ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 60 

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกทักษะในวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการท าสิ่งประดิษฐ์ 
11. ปญัหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ.........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ 
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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็น
พลเมืองโลกท่ีดี กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ
ระดับสากล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน  ได้น าเอาผลงานทางวิชาการที่ได้จัดท ามาแล้วทั้งสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ  มาแสดงให้ทุกคนได้รับรู้จะได้เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ในการคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา และเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้น าให้กับนักเรียนด้วย 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่ได้จัดท าด้วยตัวเอง 
 5.2  เพื่อให้นักเรียนกล้าคิดกล้าท าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 

6. เป้าหมาย และตัวชีวั้ดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   224  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เรียน   
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 60 

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและน าสิ่งต่างๆ ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภา 
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชัชวาลย์   เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ......................(นายนิติพงศ์  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                     รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

 

16. ผู้อนุมัติโครงการ.........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) และประดับแถบ 

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 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดให้มี
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  ซึ่งได้ก าหนดให้มีวิชาลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นวิชา
บังคับ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมฯ (Day Camp) และเป็นการฝึกทักษะใน
เรื่องระเบียบวินัยรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกันการท างานเป็นทีม  มีคุณภาพมีความแข็งแรง     
อดทน   มีระเบียบวินัย  จงรักภักดีต่อชาติ    ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และอีกกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ลูกเสือวิสามัญ
ทุกคนต้องร่วมพิธีประดับแถบซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์     ดังนั้น ทางงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัด
โครงการอเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) และประดับแถบ นี้ขึ้น เพ่ือมีความ
รับผิดชอบในสังคมมากยิ่งข้ึน       

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

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จ านวน   115   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.1.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2559 2560 2560 2560 

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

1.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.  วางแผนการด าเนินงาน             

3.  ด าเนนิงานตามโครงการ             

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            

 

รายจ่าย  

จ านวน    

หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 

งปม.

ปวช. 

งปม.

ปวส. 

อกศ. 

59 

อกศ. 

60 
บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียนปี 60 

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
           10.2  นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และชว่ยเหลือกิจกรรมกันมากข้ึน 
        10.3 นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดไีปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 

12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายชชัวาลย์   เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 

 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสราวุธ   กิจวงศ์ภักดิ์) รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทรัพยากร 
                  รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ......................(นายนติพิงศ์  ทบัศิริวฒัน)์   รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

                 รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

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



ภาคผนวก  

สรุปรายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน (เงินงบประมาณ) 
ประจ าปีงบประมาณ  2560 

ล าดับที่ รายการครุภัณฑ์ จ านวนเงิน 

1 ค่าครุภัณฑ ์   
  - ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการบัญชีชั้นสูง 1,500,000.00 

  รวมค่าครุภัณฑ์ 1,500,000.00 

 2 สิ่งก่อสร้าง   

  - โครงหลังคาลานจอดรถอเนกประสงค์ 1,644,100.00 

 - ปรับปรุงบ้านพักครู 1,999,700.00 

 รวมสิ่งก่อสร้าง 3,643,800.00 
  รวมงบลงทุนค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 5,143,800.00 

 


