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ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จังหวัด
สมุทรสงครามนี้ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
ค่าเปูาหมายของตัวบ่งชี้ ระบุผู้รับผิดชอบ และงบประมาณในการด าเนินงาน ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา และงบประมาณที่ได้รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จะเป็นแผนที่ก ากับทิศทางการด าเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ โดยการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ของ
วิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ต่อไป 
 
 
 

ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

พฤศจิกายน   2561 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน์ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการกําลังคนของประเทศ 
 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
1. บุคลากรมีคุณภาพ 
2. การมีส่วนร่วม 
3. เอกภาพ 
4. การสร้างเครือข่าย 

 

ผลลัพธ์ 
1. คุณภาพผู้เรียน 
2. ความพึงพอใจ 
3. การมีงานทํา 

 

ยุทธศาสตร์ 
 1.  ความมั่นคง 
 2.  การผลิต พัฒนากําลังคน และสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4.  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 5.  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

9 แห่งคุณภาพและความเข้มแข็ง 
 1.  การจัดการเรียนการสอน 
 2.  การประกันคุณภาพ 
 3.  ปรับภาพลักษณ์ 
 4.  การมีงานทํา 
 5.  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
 6.  สิ่งแวดล้อม 
 7.  บริหารจัดการ 
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 8.  เสริมพลังประชารัฐ 
 9.  การบริหารเชิงพ้ืนที่ 
 10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง 

จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

 

1. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
1.1 นโยบายรัฐบาลหลักด้านการศึกษา ได้แก่  
     นโยบายที ่4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง  
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นคน  
4.7 ทานุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กร ทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุข และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
อย่างยั่งยืน  
4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล  
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกท่ีดี  
 

1.2 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่  
     นโยบายที ่1 การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
     นโยบายที ่2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
2.1 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประเด็น แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด  
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     นโยบายที ่3 การลดความเหลื่อมล่ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี 
ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  
3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
3.6 จัดระเบียบสังคม  
     นโยบายที ่5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข  
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  
     นโยบายที ่6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และ
บางฤดูกาล 
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6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่าง
ชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  
6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อน ได้อย่างจริงจัง  
     นโยบายที ่7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้ง
ภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน  
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
     นโยบายที ่8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัย และพัฒนาและ
นวัตกรรม  
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม  
8.3 ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
     นโยบายที ่9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน  
9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาโดยให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย  
     นโยบายที ่10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ  
 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 6 ด้าน ได้แก่  
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
     1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
     2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน ใน
กระบวนการยุติธรรม  
     3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
และชายฝั่งทะเล  
     4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
     5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
     6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
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     7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 

2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
     1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
     2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่
เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน และ
พัฒนา SMEs สู่สากล  
     4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ  
     5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การวิจัยและพัฒนา  
     6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทย
เป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 

2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
     1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
     2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
     3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
     4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
     5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
     1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
     2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
     3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
     4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
     5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
     2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ  
     3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  
 
 
 

2.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
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     2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
     3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
     4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
     6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
     7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 

3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าหมาย  
1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับการศึกษา และเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
 

แนวทางการพัฒนา  
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนว ตะเข็บชายแดน 
และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชน - ชายขอบ และแรงงานต่าง
ด้าว)  
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม ่อาทิ อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขัน
ของประเทศ  
เป้าหมาย  
1. กาลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ  
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูล ค่าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็น ในศตวรรษ   ที่ ๒๑  
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2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน-วิชาชีพ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  
4. แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
7. คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน  
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม เต็ม
ตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย  
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล  
แนวทางการพัฒนา  
1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย  
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย  
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ  
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และ
การนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  



8 
 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต  
2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เป้าหมาย  
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจ   สอบได้  
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพ้ืนที่  
4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกัน ของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริม
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 

4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
     ผลผลิต /ผลลัพธ์  
     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิง
สร้างสรรค ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสานึก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
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กลยุทธ์  
1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต สื่อการเรียนการสอน ต ารา
เรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในระบบ
การศึกษาอย่างเข้มข้น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาคร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบตามเกณฑ์ มีครูประจ า
ชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้
อย่างเต็มที่และขวัญกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่  
กลยุทธ์  
2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษาทุก
ระดับ / ประเภทการศึกษา  
2.2 ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น และครูในสาขาวิชาที่
ขาดแคลน  
2.4 สร้างขวัญกาลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ ของการพัฒนา
ประเทศ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพ่ิมจ านวนบัณฑิตใน
สาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  
กลยุทธ์  
3.1 เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ และ
พยาบาล  
3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และรองรับพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 



10 
 

3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน  
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตามรูปแบบ
ประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาส
ทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทัง้สามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะ
ประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้  
กลยุทธ์  
4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียน
ทุกกลุ่มเปูาหมาย  
4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง  
4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหลากหลาย และ
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูล
กลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
กลยุทธ์  
5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย และไม่ซ้ าซ้อน ให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
5.2 พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล ของฐานข้อมูล
โดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน  
5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการ
ศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ -22-  
 

5.4 จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสมกับ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค
และสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ ในท้องถิ่นได้  
กลยุทธ์  
6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้ง
ในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด  
6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดวามเหลื่อมล้ า สร้างความ
สมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้ง
ภายในและต่างประเทศ  
6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นสถานศึกษานิติบุคคลใน
ก ากับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทาง การดําเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ



12 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1. กรอบแนวคิด  
           เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิต
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ดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต 
เพ่ือความมัน่คง 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 

ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2574) 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ในการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง "ทิศทางแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่น
ตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุม 
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รมว.ศึกษาธิการ กล่าวรายงานการจัดประชุมว่า สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีภารกิจหลักในการจัดทํา
นโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬากับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
โดยแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดเวลาของแผนในปี 2559 เพ่ือให้ทันเวลาในการประกาศใช้แผนการ
ศึกษาแห่งชาติฉบับต่อไปในปี 2560 สกศ.จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนการศึกษา พ.ศ.2560-2574 ระยะเวลา 15 ปี 
เพ่ือเป็นแผนแม่บทสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นําไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ที่เน้นการให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

โดย สกศ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติดําเนินการ 
ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีการจัดประชุมในวันนี้เพ่ือนําเสนอ
ทิศทางของแผนและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในกรุงเทพฯ และรับฟังความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค เพ่ือนํา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับแก้เพ่ิมเติมสาระในร่าง กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 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 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวเปิดงานมีใจความสําคัญตอนหนึ่งว่า จากการนําเสนอความเป็นมาในการจัดทํา
แผนการศึกษาแห่งชาติ จะเห็นได้ว่าทุกคนได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร แต่การพัฒนาบุคลากรนั้นยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ดังนั้น การระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เพ่ือนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประสบการณ์
ของทุกท่าน ณ ที่นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และจะเป็นโอกาสสําคัญในการวางรากฐานสู่อนาคตอีก 15 ปีข้างหน้า ซึ่ง
การเตรียมการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษาของประเทศครั้งนี้  
ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ที่จะพิสูจน์ว่าประเทศจะไปตามทิศทางท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ขณะนี้ประเทศต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย และประชาชนก็ยังต้องการการสนับสนุน
จากรัฐบาลในการที่จะเข้าถึงการบริการของภาครัฐ โดยเฉพาะการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพ่ือจะหลุด
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พ้นจากการเป็นประชากรรายได้น้อยสู่รายได้ปานกลางในอนาคตอันใกล้ ซึ่งแน่นอนว่าการศึกษาทําให้เกิดปัญญา แต่
ปัญญาอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ต้องมีการสร้างเสริมบุคลากรอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ให้มีความพร้อมต่อบริบทที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญในการสร้างบุคลากร ก็คือครูและผู้บริหารทุกคนที่อยู่ ณ ที่นี้ ที่จะเป็นผู้สร้างบุคลากรที่ดีให้กับ
ประเทศ ดังนั้นครูและผู้บริหารต้องมีการเตรียมพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและความคิดที่เกิดประโยชน์กับการสร้าง
แผนงานต่างๆ เพ่ือนําพาบุตรหลานไปสู่ความก้าวหน้าต่อไป ซึ่งตนมีความเชื่อมั่นในตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเชื่อมั่นต่อ สกศ. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าจะสามารถ
ระดมความคิดเห็น วางกรอบ และบรรจุนัยสําคัญไว้ในแผน พร้อมขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการปฏิรูป
และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของรัฐบาล และแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งในแง่ของ
สังคมและเศรษฐกิจด้วย จึงขอเป็นกําลังใจและขอบคุณที่จัดการประชุมระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในครั้ งนี้ 
และมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในประเด็นต่างๆ เท่าท่ีจะสามารถดําเนินการให้ได ้
 
ภายหลังการเปิดประชุม รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560-2574 สู่การปฏิบัติ” ดังนี้ 

การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ เปรียบเสมือนเป็นแผนธรรมนูญด้านการศึกษา ซึ่งต้องการให้เป็นกรอบการศึกษาท่ีมี
แนวทางท่ีชัดเจน เพ่ือให้กระทรวงศึกษาธิการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม และต้อง
ยอมรับว่าจากสภาพการศึกษาของไทยจากวันนี้ไปถึงอีก 15 ปีข้างหน้า กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เริ่มต้นจาก 5 หรือ 6 
แต่บางเรื่องเริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบเสียด้วยซ้ํา ดังนั้นการจะวางแผนการศึกษาในอนาคตข้างหน้าอีก 15 ปี เราต้อง
ย้อนกลับมาดูตัวเองเพ่ือทบทวนการดําเนินการที่ผ่านมา แก้ไขปัญหาให้ได้ จึงจะสามารถวางแผนและเดินหน้า
ขับเคลื่อนงานการศึกษาต่อไปข้างหน้าได้ 

 

ในส่วนของร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ ที่ สกศ.ได้ด าเนนิจัดท าขึ้น โดยมียุทธศาสตร์ในการ
ด าเนินงาน 9 ด้านนั้น ถือว่ามีความครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้ว แต่ก็ต้องการเน้นย้ าใน 9 ประเด็นที่ต้องการจะเห็น
อยู่ในแผนการศึกษาฉบับใหม่นี้ ได้แก่ 

 หา “หล่ม” หรอืปัญหาให้เจอ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องหาให้เจอให้ได้ เมื่อหาเจอแล้วก็ต้อง
จัดทําแผนออกจากหล่มภายในห้วงแรกของแผนการศึกษาชาติให้ได้ อาทิ ประเด็นปัญหาของจุดเน้นตาม
กรอบการปฏิรูปการศึกษา อาทิ เรื่องของครู ที่มีแหล่งผลิตครูถึง 60 แหล่ง จะทําอย่างไรให้แต่ละแหล่งมี
มาตรฐานการผลิตที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น 

 ความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแต่ละกลุ่ม เริ่มตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษาของทั้งภาครัฐและเอกชน ที่แผนงานของ
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การศึกษาแต่ละระดับจะต้องมีความชัดเจน ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะช่วงของรอยต่อ
ในแต่ละระดับจนถึงการทํางานภายหลังจบการศึกษา อาทิ นักเรียนชั้น ม.6 ที่จะต้องสอบเข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัย ทั้งผู้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาไม่ควรที่จะต้องโทษกันว่าใครสอนดีไม่ดี แต่ควรที่จะ
จับมือเดินไปด้วยกัน สพฐ. ก็ต้องผลิตครู ฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนมหาวิทยาลัยเอง
ก็ต้องมีแผนในการผลิตและพัฒนานิสิตนักศึกษาอย่างเป็นระบบและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ปัจจุบัน โดยเฉพาะทักษะในการทํางานที่ไม่เพียงความรู้ด้านวิชาการเท่านั้น แต่จะต้องมีทักษะในการใช้ชีวิต
ด้วย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจ๊อบไทย
ดอทคอม และแคเรียร์วีซ่า ได้เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ช่องว่างทักษะที่สําคัญในโลกการทํางาน” เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญา
ตรีจากทั่วประเทศ 

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 และมีความอดทนอดกลั้น 
สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้  
7) มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักลําดับความสําคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ในทันที 
สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สาม 
ดังนั้น ขอให้ทั้งครูและคณาจารย์ ช่วยทบทวนด้วยว่าได้ให้ความรู้หรือสอนสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้เรียนของเราหรือไม่ 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยส่งเสริมทักษะทั้ง 7 ด้านให้แก่นิสิตนักศึกษาด้วย พร้อมทั้งช่วย
สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาเท่าท่ีจะทําได้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาชาติเดินหน้าไปพร้อม
กันอย่างเป็นระบบ และขออย่าใช้ค่านิยมเดิมๆ ที่ทําเพียงสอนให้จบปริญญาเท่านั้น แต่ก่อนจะจบเด็กต้องได้รับการ
เตรียมตัวเป็นอย่างดีด้วย 

 แผนต้องปฏิบัติได้จริง โดยผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน จะต้องมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทําแผน ซึ่ง สกศ.จะต้องพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง 
จากนั้นจึงจะระบุไว้ในแผนในแต่ละช่วง ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีสิ่งสําคัญ
คือทุกคนต้องรับรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องส่วนใดอย่างไร และมีเป้าหมายหรือตัวชี้วัดในการดําเนินงานแต่
ละห้วงอย่างไร ดังนั้นเมื่อทุกกระทรวงได้ร่วมจัดทําและรับรู้แผนดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถกลับไปทํา
แผนปฏิบัติในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ต่อไป  



17 
 

 แผนต้องด ารงความมุ่งหมาย แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความอ่อนตัว ทีจ่ะ
สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การทํางาน
ขับเคลื่อนมีความราบรื่น แต่ก็ไม่ควรจะปรับหรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่ตั้งไว้ มิฉะนั้นจะไม่มีอะไร
สําเร็จเลย 

 การกระจายอ านาจ  ซึ่งมีอยู่ในร่างกรอบแผนการศึกษาอยู่แล้ว แต่ขอให้ใช้เงื่อนไข
ในการดําเนินการในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ไม่ควรใช้ห้วงเวลาเป็นตัวกําหนด ทราบว่าทุกคนคงรู้ดี
ถึงประสบการณ์การกระจายอํานาจที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร โดยคําว่า เงื่อนไข ในที่นี้หมายถึงต้องหา
ปัจจัยในความพร้อมให้ครบถ้วนชัดเจน และนํามาใช้เป็นตัวกําหนดการกระจายอํานาจ ซึ่งไม่จําเป็น
ที่จะต้องทําพร้อมกันทั้งหมดในทุกโรงเรียน ทุกมหาวิทยาลัย หรือในทุกเรื่อง 

 การประเมินผล ควรมีการระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในแผน ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานประเมินของภาครัฐหรือองค์การมหาชน และจะต้องปฏิบัติตามแผนด้วย ทั้งการประเมิน
ตามเรื่องและห้วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน การประเมินทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้ เพ่ือจะได้นํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแผน ปรับปรุงการทํางานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและตรง
ประเด็น 

 การวิจัย  ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในหล่ม จึงขอให้มีการระบุการศึกษาวิจัยไว้ใน
แผนอย่างเป็นรูปธรรม และกําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยในประเด็นปัญหาและพัฒนาส่วนต่างๆ 
อย่างมีเหตุผลและมีแนวทางที่ชัดเจน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือศึกษา
ในประเด็นต่างๆ ที่จะรองรับการพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามขอเสนอให้มีความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือนําความสามารถและศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และศาสตราจารย์มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศด้วย 

 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของร่างแผนอยู่แล้ว 
และตนก็ต้องการให้มีคณะทํางานประชารัฐรวมอยู่ในแผนด้วย เพราะเรื่องของการศึกษามีความ
เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมเป็นคณะทํางานประชารัฐอยู่แล้วใน 2 คณะ คือการจัดการศึกษาตาม
ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้นํา และด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

 งบประมาณ ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมจัดทําแผนรายจ่ายงบประมาณ
ร่วมกับสํานักงบประมาณอยู่แล้ว โดยจะคํานึงถึงสถานการณ์คลังของประเทศเป็นหลัก ดังนั้นการ
จัดทํางบประมาณของแต่ละหน่วยขอให้ตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย ไม่ควรของบประมาณมากจนเกินไป 
ที่อาจจะทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของงบ
บูรณาการอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว 
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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 
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พันธกิจ (Mission) 
- จัดฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ ชุมชน 
- จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
- ขยายโอกาส การเรียนรู้วิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขาดโอกาสในการเรียน ให้สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 
 - พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการและแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
2561 - 2564 
 - เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

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

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) 
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1. รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพระดับเหรียญทองแดง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภาค ครั้งที่ 21 ปี
การศึกษา 2556 การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
2. รางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจําวันครู 16 มกราคม 2556 
3. รางวัลผู้สอนดีเด่น ครูสมชาย ดําสง่า 
4. รองวรรณยุทธ  จิตสมุทร ได้รับมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตรหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง 
รุ่นที่ 14 จากสถาบันพระปกเกล้าประจําปี 2556 
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเล่ย์บอลชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ “สิงห์บุรี
เกมส์” 15 – 20 กรกฎาคม 2556 จังหวัดสิงห์บุรี 
6. ครูอุเทน พร้อมมูล ได้รับรางวัลครูผู้ควบคุมทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย “สิงห์บุรีเกมส์” จังหวัดสิงห์บุรี 
7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการออกแบบทรงผมสตรีระดับเหรียญทอง ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาครั้งที่ 22 
จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม 
9. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง กีฬาวอลเลย์บอลชาย การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง 
10. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านมหาชน ด้านการอาชีวศึกษา 
11. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั่งที่ 9 
12. รางวัลรองชนะเลิศ อันอับ 3 ประเภทที่ 1 อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนระดับอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจําปี 2555 ค่ายนักประดิษฐ์ “เครื่องรีไซเคิลน้ํามันล้างชิ้นส่วน
เครื่องยนต์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม” 
13. ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง ประเภทวิชาชีพระยะสั้น งานออกแบบทรงผมสตรี
ในการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21 
14. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทวิชา วิชาชีพระยะสั้น ทักษะงานเสริมสวย
สาขางานออกแบบทรงผมสตรี (บ๊อบเท) ระดับชาติ 
15. รางวัลหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ ระดับเหรียญทองแดง ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก การประชุมวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน ระดับภาค 
ภาคกลาง ครั้งที่ 21 
16. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 10 
17. รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 11 “มหาชัยเกมส์” 
18. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับประกาศเกียรติคุณการนํานโยบายส่งเสริมความร่วมมือสถาน
ประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์การวิชาชีพ ในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลสําเร็จในการปฏิบัติงานศูนย์
กําลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก (Star) ประจําปีการศึกษา 2556 
19. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก โครงการสร้างเสริม
คุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2558 
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20. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ประเภทวิชาชีพ
ระยะสั้น ทักษะงานเสริมสวย วาขางานออกแบบทรงผมสุภาพสตรี ระกับภาค ภาคกลางครั้งที่ 23 ประจําปีการศึกษา 
2558 
21. รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง “เครื่องภายภาพบําบัดผู้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วงขา” ประเภทที่ 11 
สิ่งประดิษฐ์เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ (ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” 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 “การเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียน” ประจําปี 2559 
25. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2560” 
26. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามร่วมสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
“โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจําปี 2561” 
27. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้เข้าร่วมประชุมและนําเสนอสถานศึกษาคุณธรรม “สถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษาคุณธรรม” 
28. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจําปี 2561  
29. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอล รุ่น อายุ 18 ปี ชาย กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 
2561 
30. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รุ่น อายุ 18 ปี ชาย กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม ปี 2561 
31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอล หญิง รุ่น อายุ 18 ปี กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ปี 2561 
32. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาปิงปอง ชาย รุ่น อายุ 18 ปี กีฬา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 
2561 
33. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเลย์บอล หญิง รุ่น อายุ 18 ปี การแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีวศึกษาระดับภาค
กลาง ครั้งที่ 15 ลิเวอร์แควเกมส์ จังหวัด กาญจนบุรี 
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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) 
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เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน  
   ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มี  
   คุณภาพและมาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมี 
   คุณภาพและได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.2 การจัดทําแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์ 
 กลยุทธ์ 1.4 การบริหารงานและภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ 1.5 การบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

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

แผนยุทธศาสตร์ที่  3 การบริหารจัดการระบบดูแลนักเรียน 
 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
 กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบดูแลผู้เรียน 
 

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
เป้าประสงค์  มีการจัดท านวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์  หรืองานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
   อาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพ 
 กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริม เผยแพร่การนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ 
แผนยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนให้ครูจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนให้นักเรียนจัดทําโครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
 กลยุทธ์ 2.3 นําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของครูและนักเรียนไปใช้ 
   ประโยชน์ 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
พลเมืองโลก 
เป้าประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น 
   พลเมืองท่ีดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
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 
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 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 ครูผู้สอนไดร้ับการพัฒนา 
 กลยุทธ์ 2.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 2.4 การสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 2.5 ผู้สําเร็จการฝึกอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์  สร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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 
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 กลยุทธ์ 3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและผลการประเมินผลและติดตามผลการ 
   ประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

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

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

ผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

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

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย      ต้นไทร 
ต้นไทร  คือ ต้นไม้ที่มีก่ิงใบ แผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาล ให้ความร่มเย็น และนําความสุขมาให้แก่ผู้อยู่อาศัย           

สีประจ าวิทยาลัย     สีม่วงอ่อน 
สีม่วงอ่อน คือ เป็นสีที่แสดงถึงความอ่อนหวานน่ารัก ความเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง เป็นอมตะ 

ที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 12 ถนนเอกชัย  ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000 โทรศัพท์ 304 - 716343 แฟกซ์ 034-716343  
ต่อ 123 Website www.ssptc.ac.th  E-Mail  address ssptc@hotmail.com 
 
 
 
 

4.2  ข้อมูลสถานศึกษาและอาคารสถานที ่
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 
 - ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ 
 - ห้องรองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 - ห้องงานประชาสัมพันธ์ 
 - ห้องผู้อํานวยการ  
2. อาคารเรียน 2 
 - ห้อง 211 อาหารและโภชนาการ ห้อง 
 - ห้อง 212 พยาบาล ห้อง 212 
 - ห้อง 213, 214 ห้องพัสดุ  
 - ห้อง 215 สหการ  
 - ห้องงานวางแผนและงบประมาณ 
 - ห้องประชุมใหญ่  

- ห้อง 221 ห้องวิทยบริการ 
- ห้อง 222 ห้องเรียนแผนกบัญชี 
- ห้อง 223 ,224,225 ห้องเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ 
- ห้อง 226 ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า 
- ห้อง 231 ห้องพิมพ์ดีด 
- ห้อง 232 ห้องเรียนแผนกการตลาด 
- ห้อง 233 ห้องเรียนวิชาการตลาด 
- ห้อง 234 ห้องเรียนวิชาการตลาด 
- ห้อง 235 ห้องเรียนวิชาการตลาด 
- ห้อง 236 ห้องเรียนวิชาการบัญชี  
- ห้อง 237,238 ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. อาคารเรียน   จํานวน 2 หลัง 38 ห้อง 

http://www.ssptc.ac.th/
mailto:ssptc@hotmail.com
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 อาคาร 3 จํานวน ..........18...........ห้อง 
- ห้อง 311 ห้องเครื่องยนต์ดีเซล 
- ห้อง 312,313 ห้องเรียนทฤษฏี 
- ห้อง 314 ห้องเรียนเครื่องล่างส่งกําลัง 
- ห้อง 315 ห้องเรียนจักรยานยนต์ 
- ห้อง 316 ห้องเรียนไฟฟ้ารถยนต์ 
- ห้อง 321 ห้องเรียนเขยีนแบบ,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. 
  4. ห้องเรียนอาคาร 5 
   - ชั้น 1 ศูนย์ฝึกวิชาชีพระยะสั้น 
   - ชั้น 2 ห้องวิชาการ , งานพัฒนาหลักสูตร 
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ผู้อ านวยการวิทยราลยัสารพดัช่างสมทุรสงคราม 

นายณรงค์ชยั  สขุสวคนธ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายสรุชาติ  ช่ืนพิชยั 

งานบริหารทัว่ไป 

นางสาววิภาวี   แดงระยบั 

งานบคุลากร 

นางสาวโสพิศม์  ประยรูหงษ์ 

งานการเงิน 

นางสาวโสพิศม์  ประยรูหงษ์ 

งานการบญัชี 

นางสาวสวุภา  ยืนยง 

งานพสัด ุ

นายเจริญศกัด์ิ  มณเฑียรรัตน์ 

งานอาคารสถานท่ี 

นายสมชาย  ด าสง่า 

งานทะเบียน 

นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

งานประชาสมัพนัธ์ 

นางสาวเรืองรัตน์  นิลอบุล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ 

นายธนวฒัน์   สีเมฆ 

งานวางแผนและงบประมาณ 

นายอเุทน  พร้อมมลุ 

งานศนูย์ข้อมลูและสารสนเทศ 

นางสาวสทุธดา เมืองเสน 

งานความร่วมมือ 

นายพิรุณ  ก้อนทอง 

งานวิจยัพฒันานวตักรรมฯ 

นายสิทธิพร  บญุหวาน 

งานประกนัคณุภาพฯ 

นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

งานสง่เสริมผลิตผลการค้า 

นางสาวสทุธินี สหนนัทรายทุธ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพฒันา 

กิจการนกัเรียน นกัศึกษา 

นายธนวฒัน์   สีเมฆ 

งานกิจการนกัเรียน นกัศึกษา 

นายณฐัวฒัิ   พึง่สกลุ 

งานครูท่ีปรึกษา 

นายธเนศ  บญุโตนด 

งานปกครอง 

นายธีรทตั  สื่อสวุรรณ 

งานแนะแนวอาชีพฯ 

นางสาวเรืองรัตน์  นิลอยุล 

งานสวสัดกิารฯ 

นางสาวสทุธินี  สหนนัทรายทุธ 

งานโครงการพิเศษและการ 

บริการชมุชน 

นางสมสง่  พลูผล 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นายสรุชาติ  ช่ืนพิชยั 

งานพฒันาหลกัสตูร 

การเรียนการสอน 

นางกนกขวญั   ลืมนดั 

งานวดัผลและประเมินผล 

นางสมสง่  พลูผล 

งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี 

นายพิรุณ  ก้อนทอง 

งานสื่อการเรียนการสอน 

นางสาวจิตรวรรณ  แซห่ลี 

งานวิทยบริการ 

นายวชัราธร   ไทยโยธิน 

แผนกวิชา/สาขาวิชา 

1. ช่างยนต์ – นายสิทธิพร  บุญหวาน  2. อิเลก็ฯ – นางสาวจิตรวรรณ   แซ่หล ี

3. การบัญชี – นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 4. การตลาด – นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

5. คอมพิวเตอร์ – นายสมชาย  ด าสง่า 6. สามัญ – นายอเุทน  พรอ้มมูล 

7. คหกรรม – นางสาวพัสกร  เหมอืนพิมพท์อง 8. ศิลปกรรม – นายวัชราธร  ไทยโยธิน 
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6. ข้อมูลบุคลากร 

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

 
 

ก.  ข้าราชการ   13 คน 
  1. ผู้บริหาร  3 คน 
  2. ข้าราชการครู  10 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
 

 ข. ลูกจ้างประจ า   - คน 
  1. ทําหน้าที่สอน  - คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 

 ค. พนักงานราชการ  9 คน 
  1. ทําหน้าที่สอน  9 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 

 ง. ลูกจ้างชั่วคราว  24 คน 
  1. ทําหน้าที่สอน    8 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน 16 คน 
 

 
 
 
  

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 
  1. ข้าราชการ  1 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  16 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. นายธนวัฒน์ สีเมฆ ป. โท รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

3. นายสุรชาต ิ ชื่นพิชัย 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. โท สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานวางแผน 

4. นางสมส่ง พูลผล ป. โท สามัญสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการพิเศษ,งานวัดผล 

5. นายสิทธิพร บุญหวาน ป. ตรี ช่างยนต์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรม 
6. นางสาววิภาว ี แดงระยับ ป. ตรี สามัญสัมพันธ์ หัวหน้างานสารบัญ 

7. นางกนกขวัญ ลืมนัด ป. ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หัวหน้างานหลักสูตร 
8. นายวัชราธร ไทยโยธิน ป. ตรี ขับร้อง หัวหน้างานวิทยบริการ 

9. นายณัฐวุฒิ พ่ึงกุศล ป. ตรี คหกรรม หัวหน้างานพัฒนากิจการนร. นศ. 

10.นายเจริญศักดิ์ มณเฑียรรัตน์ ป. ตรี คหกรรม หัวหน้างานพัสดุ 
 
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. นางสาวสุวภา ยืนยงค์ ป. ตรี การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 



34 
 

6.3.5 ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 25 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

1. นางสาวพัสกร เหมือนพิมพ์ทอง ม.6 ตัดผม – เสริม
สวย 

หัวหน้าแผนกตัดผม – เสริมสวย,งาน
ส่งเสริมผลิตผล,งานโครงการพิเศษ 

2. นางสาวปิยา จูประเสริฐ ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 

3. นายนพรัตน์ ดํารงศิลป์ ป.ตรี ช่างยนต์ งานวิจัย,งานอาคารสถานที่,งาน
โครงการพิเศษ 

4. นางสาวสิริกร โพธิสวัสดิ ์ ป.โท คอมพิวเตอร์ งานกิจกรรม,งานสื่อการเรียนการสอน 

5. นายตฤณ พงษ์ธนาคม ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ งานวิจัย,งานครูที่ปรึกษา 
6. นางสาวภิรมณ เรืองสมบูรณ์ ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ 

7. นายองอาจ คาบพิมาย ป.ตรี คหกรรมท่ัวไป งานประชาสัมพันธ์,งานกิจกรรม,งาน
พัฒนาหลักสูตร 

8. นางสาวพจนา สายทอง ป.ตรี คอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์,งานพัฒนา
หลักสูตร 

9. นางสาวอัจฉรา บุญโตนด ป.ตรี  งานทะเบียน,งานประกันคุณภาพ,งาน
ครูที่ปรึกษา,งานแนะแนวอาชีพ 

10. นางสาวศรีวัย ผัดดี ป.ตรี  งานบุคลากร,งานบัญชี,งานบริหาร
ทั่วไป 

11. นางสาวศุภนารี ประยูรหงษ์ ป.ตรี  งานพัสดุ,งานสวัสดิการนักเรียน 

12. นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณพาเพลิน ป.ตรี  งานแนะแนวอาชีพ,งานโครงการพิเศษ,
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 

13. นางสาวพนัชกร รักธรรม ปวส.  งานบริหารทั่วไป 

14. นางสาวดวงหทัย สังข์ทอง ปวส.  งานพัฒนาหลักสูตร,งานประกัน
คุณภาพ,งานวัดผลและประเมินผล 

15. นางสาวนราวดี อ่อนละมูล ปวส.  งานวัดผลและประเมินผล,งานวิทย
บริการและห้องสมุด,งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

16. นางปาหนัน เพชรสีเงิน ปวส.  งานพัสดุ,งานอาคารสถานที่,งาน
สวัสดิการนักเรียน,งานศูนย์ข้อมูล,งาน
ครูที่ปรึกษา 

17. นางสาวหทัยรัตน์ เวชประเสริฐ ป.ตรี  งานกิจกรรม,งานปกครอง,งานแนะ
แนวอาชีพ 
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ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

18. นางสาวเจษฎาภรณ์ แก้วมณี ปวส.  งานการบัญชี,งานการเงิน 
19. นางสาวภาสวรรณ กลิ่นสุคนธ์ ป.ตรี  งานวางแผนและงบประมาณ,

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ,งาน
บ่มเพาะ 

20. นางสาวเพ็ญนภา สะเภา ปวส.  งานการเงิน 
21. นายสุรินทร นิลมิตร ป.6  งานอาคารสถานที่ 

22. นางสาวเปมิกา อรุณรักษา ป.6  งานอาคารสถานที่ 

23. นายเกล้า ฉุนเฉียว ม.3  งานอาคารสถานที่ 
24. นายกฤษณพันธ์ พลายบัว ปวส.  พนักงานขับรถยนต์,งานพัสดุ,งาน

อาคารสถานที่ 
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จํานวนนักศึกษา ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน) 

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง      รวมทั้งสิ้น   คน     หน่วย:คน 

ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรยีนที่ 1/2561 (ปีต่อไป) รวมท้ังสิ้น 
ระดับปวช. ระดับปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.  

ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 รวม  
1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม            

- สาขาวิชา/งานยานยนต ์ 56 32 20 108       108 
- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)     9 6 15    15 

- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทียบโอน)            
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์ 14 5 14 33       33 

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ            
- สาขาวิชา/งานการบัญช ี 7 9 10 26       26 
- สาขาวิชา/งานการตลาด 9 6 7 22       22 
- สาขาวิชา/งานการตลาด (ทวิภาคี)     6  6    6 
- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
สํานักงาน 

23 11 10 44       44 

- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
สํานักงาน (ทวิศึกษา) 

  1 1       1 

รวม 109 63 62 234 15 6 21    255 
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น    ท้ังปีการศึกษา (2561)  รวมท้ังสิ้น   2,395 คน 
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  2,395 คน  2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น     - คน  2.5 หลักสูตร ปชด.    - คน 
 2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)  คน  2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.     - คน  2.6 หลักสูตรอื่น ๆ  (108 อาชีพ)   - คน 
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7.2 เป้าหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 (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  

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม            
- สาขาวิชา/งานยานยนต ์ 40   40       40 
- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)     20  20    20 

- สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทียบโอน)            
- สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์ 20   20       20 

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บรหิารธุรกิจ            
- สาขาวิชา/งานการบัญช ี 20   20       20 
- สาขาวิชา/งานการตลาด 20   20       20 
- สาขาวิชา/งานการตลาด (ทวิภาคี)     20  20    20 

- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
สํานักงาน 

20   20       20 

- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยี
สํานักงาน (ทวิภาคี) 

    20  20    20 

รวม 120   120 60  60    180 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้  ทั้งปีการศึกษา (256)   รวมทั้งสิ้น 2,395 คน 
 2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2,395 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)      - คน 
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ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 

 ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561 พ.ศ. 2561) รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ผลผลิต โครงการ รวมทั้งสิ้น 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิง
ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์ 

รวม 1.
โครงการ 
Fix it 

center 

2.จัดหา
อาชีวศึกษา

เพื่อคน
พิการ 

3.
โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน

ของ
ผู้เรียน 

4.ขยายโอกาส
การศึกษา
เรียนร่วม
หลักสูตร

อาชีวศึกษา
และ

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

5.ผลิต
พัฒนา

เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ครูคณาจารย์
และบุคลากร

ทางการ
ศึกษา 

6.ส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม
ผู้เรียน

อาชีวศึกษา 

7.ขยายและ
ยกดับการ
จัดการ

อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 

8.อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช
สมุนไพร
และการ
แปรรูป
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

 125,197.00 216,448.00 15,675909.85 172,000.00 16,189,884.85 401,334.40 49,998.00 24,980.00 103,096.00 29,020.00 59,989.50 23,153.00 89,994.00 781,564.90 16,971,119.75 

1. แผนงาน 125,200.00 216,600.00 5,035,000.00  5,376,800.00 500,000.00 50,000.00 25,000.00 103,100.00 30,000.00 60,000.00 23,200.00 90,000.00 881,300.00 6,258,100.00 

- งบบุคลากร   2,421,940.00  2,421,940.00          2,421,940.00 

- งบ
ดําเนนิงาน 

125,197.00 216,448.00 5,034,184.75  5,375,829.75          5,375,829.75 

- งบลงทุน   6,085,000.00  6,085,000.00          6,085,000.00 

- งบเงิน 
อุหนุน 

  2,134,785.10 172,000.00 2,306,785.10          2,306,785.10 

- งบรายจ่าย
อื่น 

    1,013,019.95 401,334.40 49,998.00 24,980.00 103,096.00 30,000.00 59,989.50 23,153.00 89,994.00 781,564.90 1,794,584.85 
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1.ประมาณการรายรับ        21,460,229.64 
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา     4,469,225.14 บาท  
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน    3,469,225.14 บาท 
 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป   1,000,000.00 บาท 
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป ) ที่คาดว่าจะได้รับ      
 งบบุคลากร     7,337,979.40 บาท 
 งบดําเนินงาน     5,307,940.00 บาท 
 งบลงทุน     1,414,000.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน     2,049,785.10 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น        881,300.00 บาท 

2. ประมาณการรายจ่าย      
งบบุคลากร       7,337,979.40 บาท 
 - เงินเดือน      4,557,532.95 บาท 
 - ค่าจ้างประจํา            - 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    2,318,340.00 บาท  
 - เงินวิทยฐานะ        307,706.45 บาท 
 - ค่าตอบแทนรายเดือน       134,400.00 บาท 
งบด าเนินงาน       5,307,940.00 บาท 
 - ค่าตอบแทน     2,265,630.00 บาท 
 - ค่าใช้สอย       355,674.00 บาท 
 - ค่าวัสดุ              2,686,636.00 บาท 
งบลงทุน       1,414,000.00 บาท 
 - ค่าครุภัณฑ์       895,000.00 บาท  
 - ค่าสิ่งก่อสร้าง     5,190,000.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน       2,049,785.10 บาท 
 - ค่าหนังสือ        201,535.10 บาท 
 - ค่าอุปกรณ์        101,200.00 บาท 
 - ค่าเครื่องแบบ        209,700.00 บาท 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      209,000.00 บาท 
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 - ค่าจัดการเรียนการสอน    1,328,350.00 บาท 
 

งบรายจ่ายอ่ืน                   881,300.00 บาท 
 - Fix it center      500,000.00 บาท 
 - บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่      60,000.00 บาท 
 - ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน     25,000.00 บาท 
 - ขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี        23,200.00 บาท 
 - จัดหาอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ      50,000.00 บาท 
 - ขยายโอกาสการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย     103,100.00 บาท 
 - อนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

  สมุนไพร                 90,000.00 บาท 
          - พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู      30,000.00 บาท 
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ 

Fix it 

center

2.โครงการ

จัดหา

อาชีวศึกษา

เพื่อคนพิการ

3.โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

4.ขยายโอกาส

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

5.โครงการ

ผลิตพัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวติครู 

คณาจารย์

และ

บคุลากร

ทาง

การศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

การจัดการ

อาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี

8.โครงการ

อนรัุกษ์

พันธกุรรม

พืชสมุนไพร

และการ

แปรรูป

ผลิตภณัฑ์

สมุนไพร

รวมทัง้สิน้ บกศ.

 - งบบุคลากร

เงินเดือนข้าราชการ 4,557,532.95 4,557,532.95 4,557,532.95    

เงินวทิยฐานะ 307,706.45 307,706.45 307,706.45       

เงินประจ าต าแหนง่ - -                    

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ 134,400.00 134,400.00 134,400.00       

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -                    

เงินอื่น ๆ -                    

ค่าตอบพนกังานราชการ 2,318,340.00 2,318,340.00 2,318,340.00    

รวม 7,317,979.40 7,317,979.40 7,317,979.40 

 -  งบด าเนินงาน

      - ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบา้น(ขั้นต่ า)

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 250,000.00 250,000.00 50,000.00 300,000.00 

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา (ทวภิาคี) 10,000.00 10,000.00 

3.3 สรุ ปงบหน้าร ายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ . 2562

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสาร พัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ 

Fix it 

center

2.โครงการ

จัดหา

อาชีวศึกษา

เพื่อคนพิการ

3.โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

4.ขยายโอกาส

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

5.โครงการ

ผลิตพัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวติครู 

คณาจารย์

และ

บคุลากร

ทาง

การศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

การจัดการ

อาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี

8.โครงการ

อนรัุกษ์

พันธกุรรม

พืชสมุนไพร

และการ

แปรรูป

ผลิตภณัฑ์

สมุนไพร

รวมทัง้สิน้ บกศ.

ค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง 920,400.00 920,400.00 920,400.00 

เงินค่าสอนพิเศษ 35,300.00 800,000.00 835 ,300.00 835,300.00 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ - 

ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.

เต็มขั้น

ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้

รวม - 1,720,400.00 1,755,700.00 - 1,755,700.00 

      - ค่าใช้สอย

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า)

ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000.00 200,000.00 50,000.00 250,000.00 

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

ค่าซ่อมครุภณัฑ์ 11,000.00 11,000.00 11,000.00 

ค่าซ่อมส่ิงก่อสร้าง

ค่าจ้างเหมาบริการ 276,000.00 276,000.00 276,000.00 

ค่าเงินสมทบประกันสังคม 81,000.00 81,000.00 30,000.00 337,000.00 

รวม 61,000.00 2 76,000.00 281,000.00 618,000.00 80,000.00 674,000.00 

          - ค่าวัสดุ

วสัดุส านกังาน 85,000.00   155,000.00 240,000.00 240,000.00       

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

วสัดุการศึกษา 240,000.00 40,000.00 300,000.00 580,000.00 580,000.00 

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุหนงัสือ วารสารและต ารา 15,000.00 15,000.00 

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุก่อสร้าง

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

รวม 325 ,000.00 40,000.00 555,000.00 920,000.00 15,000.00 935,000.00 

 - ค่าสาธารณูปโภค (ข้ันต  า)

3.3 สรุ ปงบหน้าร ายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ . 2562

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสาร พัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ
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  หน่วย : บาท

รวมทัง้สิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ 

Fix it 

center

2.โครงการ

จัดหา

อาชีวศึกษา

เพื่อคนพิการ

3.โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

4.ขยายโอกาส

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

5.โครงการ

ผลิตพัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวติครู 

คณาจารย์

และ

บคุลากร

ทาง

การศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

การจัดการ

อาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี

8.โครงการ

อนรัุกษ์

พันธกุรรม

พืชสมุนไพร

และการ

แปรรูป

ผลิตภณัฑ์

สมุนไพร

รวมทัง้สิน้ บกศ.

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

ค่าน้ าประปา 60,000.00 60,000.00 100,000.00 160,000.00 

ค่าไฟฟ้า 550,000.00 550,000.00 270,000.00 820,000.00 

รวม

 - งบลงทนุ 630,000.00 630,000.00 400,000.00 1,030,000.00 

  3.1 ครุภณัฑ์

- ชุดนวิเมติกส์ 895,000.00 895 ,000.00 895,000.00       

  3.2 ส่ิงก่อสร้าง

- อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 5,190,000.00 5,190,000.00 5,190,000.00    

รวม 6,085,000.00 6,085,000.00 6,085,000.00 

 - งบเงินอุดหนุน

 - อุดหนนุส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ

หุน่ยนต์ 172,000.00 172 ,000.00 172,000.00       

 - อุดหนนุโครงการวจิัยและพัฒนา

 - อุดหนนุ อศ.กช.

 - ทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -                    

 - อุดหนนุโครงการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนบุาลจนการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 2,049,785.10 2,049,785.10 2,049,785.10    

 - อุดหนนุการสอนเกษตรระยะส้ัน

 - อุดหนนุกิจกรรมองค์การ อกท.

 - อุดหนนุกิจกรรมองค์การ

วชิาชีพอุตสาหกรรม

 - อุดหนนุการหารายได้ระหวา่ง

เรียน 45,000.00 45,000.00 45,000.00         

 - อุดหนนุนกัเรียนเจังหวดัภาคใต้

 - อุดหนนุกิจกรรมองค์การ

วชิาชีพพาณิชยกรรม

 - ทนุการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 - โครงการวทิยาลัยเทคโนโลยี

ฐานวทิยาศาสตร์

รวม 2,049,785.10 217,000.00 2 ,094,785.10 2,094,785.10 

3.3 สรุ ปงบหน้าร ายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ . 2562

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสาร พัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ
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หน่วย : บาท

รวมทัง้สิน้

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ 

Fix it 

center

2.โครงการ

จัดหา

อาชีวศึกษา

เพื่อคนพิการ

3.โครงการ

ลดปญัหา

การออก

กลางคัน

ของผู้เรียน

4.ขยายโอกาส

การศึกษา

เรียนร่วม

หลักสูตร

อาชีวศึกษา

และ

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย

5.โครงการ

ผลิตพัฒนา

เสริมสร้าง

คุณภาพ

ชีวติครู 

คณาจารย์

และ

บคุลากร

ทาง

การศึกษา

6.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

ในกลุ่ม

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

7.โครงการ

ขยายและ

ยกระดับ

การจัดการ

อาชีวศึกษา

ระบบทวภิาคี

8.โครงการ

อนรัุกษ์

พันธกุรรม

พืชสมุนไพร

และการ

แปรรูป

ผลิตภณัฑ์

สมุนไพร

รวมทัง้สิน้ บกศ.

 - งบรายจ่ายอื น

 -  Fix it center 500,000.00 500,000.00       

 -  จัดหาอาชีวเพื่อคนพิการ 50,000.00   50,000.00         

 - ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 25,000.00   25,000.00         

 - ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการ -                    

    อาชีวศึกษาทวภิาคี 23,200.00   23,200.00         

 - ขยายโอกาสการศึกษาเรียนร่วมหลัก

   สูตรอาชีวศึกษาและมธัยม(ทวศึิกษา) 103,100.00     103,100.00       

 - พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวคิรู 30,000.00   30,000.00         

 - ส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระ 60,000.00   60,000.00         

 - อนรัุกษ์พันธกุรรมพืชสมนุไพร 90,000.00   90,000.00         

รวม 500,000.00 50,000.00   25,000.00   103,100.00        30,000.00   60,000.00   23,200.00   90,000.00   881,300.00       

 - ส ารองเพื อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง พ้ืนที 

3.3 สรุ ปงบหน้าร ายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ . 2562

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

วิทยาลัยวิทยาลัยสาร พัดช่างสมุทรสงคราม

ผลผลิต โครงการ
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  ที งาน/โค รงการ/กิจกรรม ชื อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที 

ใช้ จ่าย

ที ใช้

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

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ ต.ค.-61 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62 มิ.ย.-62 ก.ค.-62 ส.ค.-62 ก.ย.-62

1 งานตามภาระงานประจ า 7,429,860

1.1 งบด าเนินงาน

1.2 งบลงทุน 9,747,000

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

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

2 โค รงการตามภาระงานสถานศึ กษา 7,429,860 900,000.00 5,406,500.00 3,440,500.00 9,747,000.00 9,747,000

2.1 จัดหาวสัดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบริหาร

ทั่วไป

105,000 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 26,250.00 105,000

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

2.3 จ่ายเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง งานการเงิน 920,400 76,700.00 76,700.00 76,700.00 230,100.00 76,700.00 76,700.00 76,700.00 230,100.00 76,700.00 76,700.00 76,700.00 230,100.00 76,700.00 76,700.00 76,700.00 230,100.00 920,400

2.4 ค่าเบีย้เล้ียงทีพ่ัก ค่ายานพาหนะ และค่าใชจ้า่ยอื่น งานการเงิน 250,000 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,499.99 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,499.99 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,499.99 20,833.33 20,833.33 20,833.33 62,499.99 250,000

2.5 จ่ายเงินค่าสอนพเิศษ งานการเงิน 835,300 69,608.33 69,608.33 69,608.33 208,824.99 69,608.33 69,608.33 69,608.33 208,824.99 69,608.33 69,608.33 69,608.33 208,824.99 69,608.33 69,608.33 69,608.33 208,824.99 835,300

2.6 จ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา งานการเงิน 300,000 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 250,000

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

2.8 จา่ยเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา(ทวิภาคี) 10,000 833.33 833.33 833.33 2,499.99 833.33 833.33 833.33 2,499.99 833.33 833.33 833.33 2,499.99 833.33 833.33 833.33 2,499.99 10,000

2.9 อบรมศักยภาพครูท่ีปรึกษา 100,000 - - 100,000.00 100,000.00 100,000

2.10 จา่ยเงินสมทบประกันสังคม ลูกจา้งชั่วคราว งานการเงิน 30,000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.11 จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค งานการเงิน 800,000 66,666.66 66,666.66 66,666.66 199,999.98 66,666.66 66,666.66 66,666.66 199,999.98 66,666.66 66,666.66 66,666.66 199,999.98 66,666.66 66,666.66 66,666.66 199,999.98 800,000

2.12 จดัหาวัสดุส านักงาน (งานทะเบยีน) งานทะเบียน 15,000 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 15,000

2.13 ต่อ พ.ร.บ. งานพสัดุ 16,000 16,000.00 16,000.00 16,000

2.14 จัดซ้ือวสัดุเพือ่การบริการถา่ยเอกสาร งานบริหารทั่วไป 65,000 5,416.66 5,416.66 5,416.66 16,249.98 5,416.66 5,416.66 5,416.66 16,249.98 5,416.66 5,416.66 5,416.66 16,249.98 5,416.66 5,416.66 5,416.66 16,249.98 65,000

2.15 จัดหาวสัดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวทิยาลัยฯ งานพสัดุ 100,000 8,333.33 8,333.33 8,333.33 24,999.99 8,333.33 8,333.33 8,333.33 24,999.99 8,333.33 8,333.33 8,333.33 24,999.99 8,333.33 8,333.33 8,333.33 24,999.99 100,000

2.16 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕62 งานบุคลากร 220,000 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 220,000

2.17 จัดหาวสัดุซ่อมแซมยานพาหนะของวทิยาลัยฯ งานพสัดุ 50,000 4,166.66 4,166.66 4,166.66 12,499.98 4,166.66 4,166.66 4,166.66 12,499.98 4,166.66 4,166.66 4,166.66 12,499.98 4,166.66 4,166.66 4,166.66 12,499.98 50,000

2.18 จดัหาวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ งานพสัดุ 11,000 916.66 916.66 916.66 2,749.98 916.66 916.66 916.66 2,749.98 916.66 916.66 916.66 2,749.98 916.66 916.66 916.66 2,749.98 11,000

2.19 ประชาสัมพนัธเ์ชิงรุกสัญจร งานประชาสัมพนัธ์ 5,000 416.66 416.66 416.66 1,249.98 416.66 416.66 416.66 1,249.98 416.66 416.66 416.66 1,249.98 416.66 416.66 416.66 1,249.98 5,000

2.20 จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานที่ 276,000 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

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิ บัติร าชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โคร งการ /กิจกร รม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ . 2562

วิทยาลัยสาร พัดช่างสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
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ที งาน/โค รงการ/กิจกรรม ชื อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที 

ใช้ จ่าย

ที ใช้

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

2.21 จดัหาวัสดุบ ารุงรักษาซ่อมแซม พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมทิัศน์ของสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ 40,000 3,333.33 3,333.33 3,333.33 9,999.99 3,333.33 3,333.33 3,333.33 9,999.99 3,333.33 3,333.33 3,333.33 9,999.99 3,333.33 3,333.33 3,333.33 9,999.99 40,000

2.22 จัดจ้างล้างท าความสะอาด ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ งานอาคารสถานที่ 21,600 21,600.00 21,600.00 21,600

2.23 ขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรม ประชาสัมพนัธ์ 20,000 - 20,000.00 20,000.00 20,000

2.24 อบรมการจัดท ารายงานควบคุมภายใน งานบัญชี 6,150 6,150.00 6,150.00 6,150

2.25 จัดหาวสัดุส านักงานฝ่ายวชิาการ งานหลักสูตร 80,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 80,000

2.26 อบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียน งานหลักสูตร 50,000 - 50,000.00 50,000.00 - - 50,000

2.27 พฒันาระบบวดัผลและประเมนิผล งานวดัผล 50,000 50,000.00 50,000.00 50,000

2.28 จัดหาวสัดุฝึกหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน งานหลักสูตร 300,000 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 75,000.00 300,000

2.29 จัดหาวสัดุฝึกสาขาวชิาการบัญชี แผนกบัญชี 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.30 จัดหาวสัดุฝึกแผนกวชิาสามญัสัมพนัธ์ แผนกสามญั 40,000 40,000.00 40,000.00 40,000

2.31 จัดหาวสัดุฝึกสาขาวชิาการขายและการตลาด
แผนกการตลาด 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.32 จัดหาวสัดุฝึกแผนกคอมพวิเตอร์ แผนกคอมฯ 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.33 จัดหาวสัดุฝึกแผนกวชิาอเิล็กทรอนิกส์ แผนกอเิล็กฯ 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.34 จัดหาวสัดุฝึกแผนกวชิาช่างยนต์ แผนกช่างยนต์ 100,000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000

2.35 จัดหาวสัดุฝึกแผนกวชิาเทคนิคพืน้ฐาน แผนกช่างยนต์ 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.36 การพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชวีศึกษา งานวดัผล 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000

2.37 บทเรียนการพฒันา(ส่ือเสมอืนจริง) งานส่ือฯ 35,000 - - 35,000.00 35,000.00 - 35,000

2.38 ค่ายภาษองักฤษ แผนกสามญั 40,000 - 40,000.00 40,000.00 40,000

2.39 พฒันาภาษาองักฤษเพือ่มงีานท า แผนกสามญั 1,000 - 1,000.00 1,000.00 1,000

2.30 ขอจัดซ้ือหนังสือพมิพ ์วารสาร งานวทิยบริการ 15,000 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 3,750.00 15,000

2.31 อบรมการจัดท าบัญชีสหกรณ์ แผนกบัญชี 11,500 - - 11,500.00 11,500.00 - 11,500

2.32 ปรับปรุงพืน้ที่สนามกฬีาเพือ่ความปลอดภัย แผนกสามญั 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000

2.33 วัสดุการแข่งขันทักษะแผนกอิเล็กทรอนกิส์ แผนกอเิล็กฯ 19,950 19,950.00 19,950.00 19,950

2.34 วสัดุส านักงานแผนกอเิล็กทรอนิกส์ แผนกอเิล็กฯ 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000

2.35 ส่งเสริมพฒันาการจัดการทวภิาคี 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.36 จัดหาวสัดุส านักงานฝ่ายพฒันาฯ กจิกรรม 30,000 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000

2.37 การป้องกนัและแกไ้ขยาเสพติด งานกิจกรรม 1,000 - 1,000.00 1,000.00 1,000

2.38 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ งานกจิกรรม 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.39 เตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรม งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2..40 กิจกรรมวันส าคัญของชาติ งานกจิกรรม 12,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000

2.41 สืบสานวัฒนธรรม (ลอยกระทง) งานกจิกรรม 2,000 2,000.00 2,000.00 4,000

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิ บัติร าชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โคร งการ /กิจกร รม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ . 2562

วิทยาลัยสาร พัดช่างสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
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ที งาน/โค รงการ/กิจกรรม ชื อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที 

ใช้ จ่าย

ที ใช้

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

2.42 แสดงผลงานทางวชิาการ งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000

2.43 ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวนิัยจราจร งานปกครอง 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500

2.44 จัดหาวสัดุอปุกรณ์ในกจิกรรมลูกเสือ งานกจิกรรม 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000

2.45 สายสัมพันธ์พี่นอ้ง (ต้อนรับปีใหม่  2562) งานกจิกรรม 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000

2.47 อบรมคุณธรรม  จริยธรรม พทุธบุตร งานกจิกรรม 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.48 ไหวค้รูประจ าปี 2562 งานกจิกรรม 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000

2.49 ศึกษาดูงานบูรณาการรายวชิา-ทุกแผนก งานกจิกรรม 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.50 แข่งขันกฬีาภายในสถานศึกษา งานกจิกรรม 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000

2.51 ประกวดกจิกรรม To Be Number One งานกจิกรรม 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000

2.52 ด าเนินงานองค์การวชิาชีพในอนาคต งานกจิกรรม 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000

2.53 แข่งขันกฬีาอาชีวศึกษาระดับภาค งานกจิกรรม 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.54 แนะแนวสัญจรเพือ่การศึกษา งานแนะแนว 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000

2.55 ปจัฉมินิเทศแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน งานแนะแนว 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000

2.56 ติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษา งานแนะแนว 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000

2.57 ปฐมนิเทศ งานแนะแนว 8,000 8,000.00 8,000.00 8,000

2.58 มอบประกาศนียบัตร งานแนะแนว 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิ บัติร าชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โคร งการ /กิจกร รม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ . 2562

วิทยาลัยสาร พัดช่างสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
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ที งาน/โค รงการ/กิจกรรม ชื อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที 

ใช้ จ่าย

ที ใช้

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

2.59 สูงดี สมส่วน งานกจิกรรม 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000

2.60 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล งานกจิกรรม 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000

2.61 จิตอาสาบริการวชิาการและวชิาชีพ งานกจิกรรม 30,000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 30,000

2.62 แผนปลูกจิตส านึก งานกจิกรรม 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000

2.63 ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.64 สร้างจิตส านึกรักชาติ รู้ประวติัศาสตร์ งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.65 พฒันาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.66 ส่งเสริมกจิกรรมอาสาพฒันา งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.67 เสริมสร้างประชาธปิไตย งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.68 แข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการ งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.69 เทคโนโลยีสารสนเทศกบัวยัรุ่นยุคใหม่ งานกจิกรรม 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000

2.70 เฝ้าระวงัและดูแลผู้เรียน งานปกครอง 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000

2.71 ค่ายอบรมวนิัย นร. งานปกครอง 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000

2.72 สถานศึกษาปลอดภัย งานปกครอง 15,000 15,000.00 15,000.00 15,000

2.73 จัดหาวสัดุส านักงานฝ่ายแผนงานฯ งานวางแผนฯ 25,000 25,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 45,000

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิ บัติร าชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โคร งการ /กิจกร รม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ . 2562

วิทยาลัยสาร พัดช่างสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
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ที งาน/โค รงการ/กิจกรรม ชื อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/

แผนก ที 

ใช้ จ่าย

ที ใช้

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

2.74 อบรมงานประกนัคุณภาพ งานประกนัฯ 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000

2.75 เช่าพืน้ท่ีอนิเตอร์เน็ตวทิยาลัยฯ งานศูนย์

ข้อมลูฯ

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

2.76 ด าเนินงานความร่วมมือกบัสถานประกอบการ งานคราม

ร่วมมือ

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

2.77 อบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดมาตรฐาน งานวางแผนฯ 35,200 35,200.00 35,200.00 35,200

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ 88,900 35,200.00 - - 35,200.00 - - 30,000.00 30,000.00 - - - - - 2 0,000.00 3,700.00 23,700.00 65,200

3 โค รงการตาม พ.ร .บ.ตามงบประมาณ - - - - 

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

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

รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ

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

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

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

4

โค รงการ พิเศ ษ (ไม่ใช้ เงิน สอศ ./

สถานศึ กษา) - 

- - - 

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

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

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

แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ปี 2562

ปฏิทินการปฏิ บัติร าชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โคร งการ /กิจกร รม และแผนใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ . 2562

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษา 

 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างครูจ้างสอนราย
ชั่วโมง เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นก าลังส าคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า ในการจ้างครูจ้างสอนรายชั่วโมง ต้องมีค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้ 
กับครูจ้างสอนรายชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๘ คน 9๒๐,๔00       ถัวจ่ายทุก
รายการ ๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         
รวมทั้งสิ้น  920,400       

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)     รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความรว่มมือ 
             รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษา 

 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา ให้ไปอบรมประชุม 
สัมมนา ตามความจ าเป็นและสมควร เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ 
ยิ่งขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับผู้บริหาร ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเดินทางไปราชการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารงความ 
ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค์ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย ๔๖ คน ๒๐๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐  

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  200,000     50,000  

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษา 

 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 
 หลักสูตรทวิภาคี ตามวันเวลาราชการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ 
ตามความเหมาะสม  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อก าหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการ 
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๒๗ คน ๘๐๐,๐๐๐  35,300     ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  800,000  35,300     

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษา 

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

5.1 เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 ในการติดต่อประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน นอกเวลาราชการทั้งในวันท าการและวันหยุดราชการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  250,000     50,000  

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการปกติ ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หวัหน้างานการเงิน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. 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 เพื่อ 
ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการการจึงมีความจ าเป็นที่ต้องจ้างเหมา 
บริการยามรักษาความปลอดภัย 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 (ผลดัละ 12 ชั่วโมง) 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ 
   
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.  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. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย  276,000        
3. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น  276,000        
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลกัษณะโครงการ   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 ให้เพ่ิมพูน 
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ  มาพัฒนาการจัดการเรียน การสอน  การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  สร้างความมีวินัย ความเสียสละ  
ความสามัคคีในหมู่คณะ  และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกฝุายได้อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากแหล่งต่าง ๆ และได้ฝึกประสบการณ์ให้ 
มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ  ด้าน   เช่นการพัฒนา 
คุณภาพทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรม และการบริหารทรัพยากร  ให้คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและ 
องค์กร  

 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหาร  3   คน  ครู  27   คน  และบุคลากรทางการศึกษา  16  คนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษา 
ดูงานพร้อมกัน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับความรู้ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานและฝึก
ประสบการณ ์
 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ และเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร 
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 6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียมความพร้อม 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการด ารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
7. พื้นทีด่ าเนินการ จังหวัด............. 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 
งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย ๔๖ คน ๒๐๐,๐๐๐       

๓. ค่าวัสด ุ ๔๖ คน ๒๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐,๐๐๐       

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 ๑๐.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมตามโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับความรู้ใหม่ ๆ 
เพ่ิมเติม 
 ๑๐.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการด ารง
ความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ................................(นางสาวโสพิศม์ ประยรูหงษ์)   หวัหน้างานบุคลากร 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ   
       และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้มี 
ความพร้อมใน  การใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวม 
ทั้งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
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 าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

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

            

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

     หมวดรายจ่าย              
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  100,000        

รวมทั้งสิ้น  100,000        

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑2. การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ....................(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)    หัวหน้างานพัสดุ 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

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

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ      
      และหน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้น เพื่อยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่ จึงจ าเป็น 
ต้องมีการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ 
ได้อย่าง มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.3 เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานตามภารกิจ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมยานพาหนะที่ช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             



65 
 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

   หมวดรายจ่าย 
              

รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวเฉลี่ย 
๒. ค่าใช้สอย  10,000       ทุก

รายการ 
๓. ค่าวัสด ุ  40,000        

รวมทั้งสิ้น  50,000        

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีใช้อย่างเพียงพอ  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค  - 
๑2. การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ.........................(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)   หัวหน้างานพัสดุ 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพ 
และได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโดยใช้ในการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มี
การช ารุดทุดโทรม เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า รวมทั้งการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
 5.2 เพ่ือให้การท างานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดตามจ านวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 ครุภัณฑ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

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

            

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

   หมวดรายจ่าย     
                    

รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวเฉลี่ย 
๒. ค่าใช้สอย  1,000       ทุก

รายการ 
๓. ค่าวัสด ุ  10,000        

รวมทั้งสิ้น  11,000        

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

๑3. ผู้เสนอโครงการ....................(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)    หัวหน้างานพัสดุ 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการ ต่อ พรบ.รถยนต์และประกันรถยนต์ของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

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

            

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

       หมวดรายจ่าย                
                

รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช 

งปม.
ปวส. 

อกศ.62 บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น  16,000       

 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ งานพัสดุได้ท าการต่อ พรบ. รถยนต์ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ครบ
ทุกคัน 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12.การติดตามและการประเมินผลโครงการ  การตรวจรับวัสดุ 
 

13.ผู้เสนอโครงการ..............................(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)  หัวหน้างานพัสดุ 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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 าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการบริการถ่ายเอกสารให้เพียงพอ 
กับงาน ในแต่ละฝุาย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
  

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 งานด้านเอกสารในฝุายบริหารงานทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานห้อง เอกสาร 
การพิมพ์ ห้องส านักงานฝุายบริหารทรัพยากร 
 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.  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. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย         
3. ค่าวัสด ุ  65,000       

รวมทั้งสิ้น  65,000       
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ       
จากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพของงานในงานบริหารทรัพยากร  

11. ปัญหาและอุปสรรค       
ความต้องการถ่ายเอกสารมีจ านวนมาก ท าให้กระดาษไม่เพียงพอ  

12. การติดตามประเมินผล  
จากวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบร้อย ท าให้การบริการด้านเอกสาร 

นั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)     รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
              รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)       รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...............................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายบริหารทรัพยากร บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาววิภาวี แดงระยับ หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปูาประสงค์ พัฒนาระบบการบริหา 
รสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการ  
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ าเป็นต้องมีวัสดุส านักงานในงานต่างๆ ของฝุายบริหารทรัพยากร 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือให้งานส านักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
5.3 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1.  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. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

 55,000 50,000  

 

   

 

รวมทั้งสิ้น  55,000 50,000       
หมายเหตุ  
 จัดซื้อวัสดุส านักงานต่างๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป,งานบุคลากร,งานการเงิน,งานทะเบียน, 
งานบัญชี,งานพัสดุ,งานประชาสัมพันธ์ 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

10.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝุายบริหารทรัพยากร 
10.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 

11. ปัญหาและอุปสรรค            
 วัสดุบางชนิดมีราคาแพง เช่น หมึกพิมพ์ ท าให้จัดซื้อได้ในปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

จากวัสดุส านักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย ท าให้งานที่ออกมานั้นมี
ประสิทธิภาพภาพที่สุด 

 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาววิภาวี แดงระยับ)       หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)       รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
       รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ .........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความ
ร่วมมือ 

       รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนฯ 
 
 

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

 

 

 

 



74 
 

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 ารุง 
รักษาเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานให้เกิดประสิทธิสูงสุด ตาม 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 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 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ 
   

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

            

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

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย  21,600       
3. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  21,600       

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงาน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  - 
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)    รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์    งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลกัษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน 
อาชีวศึกษา 

 3.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลกัการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการที่ท าหน้าที่สอน ซึ่งวิทยาลัยจะต้องเบิกจ่าย 
เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ 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 และสามารถใช้สิทธิค่ารักษา 
พยาบาลได ้
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่ายทุก
รายการ ๒. ค่าใช้สอย ๙ คน ๘๑,๐๐๐       

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น  81,000       

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ 12 เดือน 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1๓. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้างานการเงิน 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)    รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
      รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................... (นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
      รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ     ...................... (นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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โครงการจัดหาวัสดุบ ารุงรักษาซ่อมแซม พัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา 
บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

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 ตามนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 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 อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคาร 5   
และภูมิทัศน์ของ สถานศึกษา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนยืดอายุการใช้งานทรัพย์สินของทางราชการ  

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.  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. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น  40,000        
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้อาคารสถานที่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดถึง

สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ของสถานศึกษา ร่มรื่น ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
11. ปัญหาและอุปสรรค -  
12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 
13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายสมชาย  ด าสงา่)        หวัหน้างานอาคารสถานที่ 
 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)       รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
              รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)         รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2562 
บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุวภา  ยืนยงค ์ งานบัญชี ฝุายบริหารทรัพยากร   
  
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 
2562  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2 จุดเน้น 
  ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
   10.1 การบริหารให้ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544  

ที่ก าหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้จัดวางระบบการควบคุมภายใน และให้มีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอ
และ 

มีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ผู้ก ากับ
ดูแล 

 และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน โดยให้บุคลากรทุกคนมีบท 

บาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ
หน่วย 

งานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน รวมถึงการ 

ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วย 

งาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานการเงิน และด้านการปฏิบัติตารมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งองค์กรจะประสบ 

ความส าเร็จได้คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัย  

อันเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคลากรสามารถน าการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
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รวดเร็วอันจะน าไปสู่เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได้ ตามเปูาหมายที่วางไว้ของวิทยาลัย จึงได้จัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท ารายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 2562 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดท าการควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรของ 
วิทยาลัยฯ ทุกระดับ 

 5.2 เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไปประยุกต์ใช้ตาม
สถานการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 5.3 เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในซึ่ง
กันและกัน 
 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน 47 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าระบบการควบคุมภายใน และ 

สามารถประยุกต์ใช้ตามสถานการของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

7. พื้นทีด่ าเนินการ    ณ  ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖1 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๐ 

อกศ.  
๖๑ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๑ คน 1,800       ถัวจ่ายทุก
รายการ ๒. ค่าใช้สอย 47 คน 2,350       

๓. ค่าวัสด ุ
     

 
 

2,000       

รวมทั้งสิ้น  6,150       

๑๐. ผลทีค่าดว่าได้รับ 
 10.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าระบบการควบคุม
ภายใน 
 10.2 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม น าความรู้ในการจัดท าระบบการควบคุมภายในไป
ประยุกต ์
ตามสภาวการณ์ของการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล แบบทดสอบ แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถาม หลังเสร็จสิ้น
โครงการ 
1๓. ผู้เสนอโครงการ................................(นางสาวสุวภา  ยืนยงค์)   หัวหน้างานบัญชี 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ..........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการขับเคลื่อน เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร ,  
ครูและบุคลากรทางการศึกษาบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
  งานประชาสัมพันธ์  ฝุายบริหารทรัพยากร 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๒) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 

                            ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรยีมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม   
       เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
       และสนับสนุนความรอบรู้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า 
       ความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ปลูกฝังรากฐาน 
       ความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
       น าสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถาน 
ศึกษาคุณธรรมน าความรู้ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา 
ได้รับนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมาย คือ 
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มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม โดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มาสร้างเป็นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 
๕.วัตถุประสงค์      
          ๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรม 
น าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัย 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                คณะผู้บริหาร , ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ จ านวน ๔๖ คน 
          ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น ๙๐% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                ๖.๒.๒ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ในเชิงบวก 
เพ่ิมมากข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
                ๖.๒.๓ สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
                ๖.๒.๔ สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเปูาหมายที่ก าหนด 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
๘. วิธีด าเนินการ 

     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที ่๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 

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

๑. เสนอโครงการเพื่อ 

ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมนิผล             
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๙. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 

 

รายจ่าย 

 

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 

ระยะสั้น 

งปม. 

ปวช. 

งปม. 

ปวส 

อกศ. 

๖๑ 

อกศ. 

๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 

ทุก
ราย 

การ 

๑. ค่าตอบแทน - -  ๕,๐๐๐ - - -  

๒. ค่าใช้สอย -   ๕,๐๐๐ - - -  

๓. ค่าวัสดุ - -  ๑๐,๐๐๐ - - -  

รวมทั้งสิ้น - -  ๒๐,๐๐๐ - - -  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน 
การสอน โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ 
ในการด าเนินชีวิต น าสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 

๑๑. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรอืงรตัน ์ นิลอุบล)  หัวหน้างานประชาสมัพันธ์ 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)        รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
               รองผู้อ านวยฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เหน็ชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)          รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
               รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

 

 

 

 

 



86 
 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน งานทะเบียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ ได้มีการรับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเข้าเรียนในระดับปวช. ปวส. และหลัก 
สูตรระยะสั้น เป็นจ านวนมาก ซึ่งงานทะเบียนจะต้องด าเนินการท าบัตรนักเรียน โดยการถ่ายรูปและจ้างร้านท าบัตร 
 ซึ่งในการจัดจ้างนี้ มีปัญหาในการจัดท าคือ เมื่อนักเรียนท าบัตรหาย หรือจะต้องส่งท าบัตรรอบ 2 เพราะนักเรียนมา
ไม่พร้อมกันนั้น แต่บริษัทที่จัดจ้างไม่ได้ด าเนินการให้ ดังนั้น วิทยาลัยจึงจัดท าบัตรเอง โดยใช้โปรแกรมศธ.02 แต่ยัง
ขาดเครื่องท าบัตรที่ต้องใช้ในการด าเนินการ  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรนั กเรียน นักศึกษา ไว้
ด าเนินการให้เกิดความรวดเร็วและไม่เสียเวลา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน 
 5.2. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลส าเร็จ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  มีวัสดุส านักงานที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  การด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อการใช้งานและระยะเวลา 

7.  พื้นที่ด าเนนิการ    
 ห้องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 

      หมวด
รายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน 
หน่วย 

จ านวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ.
61 

อกศ.
62 

บกศ. อื่นๆ 

1.  ค่าตอบแทน - - - - - - -   

2.  ค่าใช้สอย - - - - - - -   

3.  ค่าวัสด ุ - - - 15,00
0 

- - -   

รวมทั้งสิ้น - - - 15,00
0 

- - -   

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1  มีวัสดุส านักงานใช้ในการด าเนินงาน 
10.2  งานบรรลุผลส าเร็จ และเสร็จทันตามก าหนดเวลา 

11.  ปัญหาและอุปสรรค 
 ไม่มี 
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12.  การติดตามประเมินผล 
 หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสัญจร 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล    
            งานประชาสัมพันธ์   ฝุายบริหารทรัพยากร 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
 ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรยีมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็น 
ธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ 
ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม ่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้
บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน และ มีการก าหนดแผนงาน หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชี
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชา 
ชีพที่ขาดแคลนและมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
              ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก มี
แนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการ
ก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนด
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มาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
๕.วัตถุประสงค ์     
          ๑. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา 
พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   
           ๒. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ            
          ๓. เพื่อให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ์ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ จ านวนผู้เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ สามารถน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้
บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
๗. พื้นที่ด าเนินการ  - สถานประกอบการ , ชุมชน , หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
                        - ห้องประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 

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

๑. เสนอโครงการเพื่อ 

ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             



91 
 

๙. ค่าใช้จ่าย  
      หมวดรายจ่าย 

 

รายจ่าย 

 

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 

ระยะสั้น 

งปม. 

ปวช. 

งปม. 

ปวส 

อกศ. 

๖๑ 

อกศ. 

๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 

ทุก
ราย 

การ 

๑. ค่าตอบแทน - - - - - - -  

๒. ค่าใช้สอย - - - - - - -  

๓. ค่าวัสด ุ - -  ๕,๐๐๐ - - -  

รวมทั้งสิ้น - -  ๕,๐๐๐ - - -  

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลัง 
คนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ 
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          ๓. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ์ให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 

๑๒. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครทูี่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ 
ศึกษาดูงานระบบดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษาในยุค Thailand 4.0 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธเนศ   บุญโตนด   งานครูที่ปรึกษา  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 ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ด าเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัดโครงการ  ดั งนั้น วิทยาลัยฯ จะ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา บุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงานระบบดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษาในยุค 
Thailand 4.0  เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างท่องแท้ มีหลักในการดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนครูที่ปรึกษาได้น าความรู้ไปปฏิบัติในการให้ค าปรึกษาแกน่ักเรียน นักศึกษา
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.2  เพื่อให้ครูที่ปรึกษาช่วยนักเรียนในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ท้ังด้านวิชาการและ
วิชาชีพ  สติปัญญา สังคม  อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ 

5.3  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  ครูที่ปรึกษา             จ านวน   28  คน 
 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่     จ านวน   19  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจนักเรียน นักศึกษามากขึ้น  และสามารถให้ค าปรึกษา

ชี้แนะได้เป็นอย่างดี 
6.2.2  ครูที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติหน้าครูที่ปรึกษาได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องอย่างมีระบบ 

รวดเร็ว 
7.  พื้นที่ด าเนนิการ    
   สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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8. วิธีการด าเนินการ 
     

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 

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

๑. เสนอโครงการเพื่อ 

ขออนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
      หมวดรายจ่าย 

 

รายจ่าย 

 

จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 

ระยะสั้น 

งปม. 

ปวช. 

งปม. 

ปวส 

อกศ. 

๖๑ 

อกศ. 

๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ่าย 

ทุก
ราย 

การ 

๑. ค่าตอบแทน - - - 30,000 - - -  

๒. ค่าใช้สอย - - - 30,000 - - -  

๓. ค่าวัสด ุ - -  40,๐๐๐ - - -  

รวมทั้งสิ้น - -  100,๐๐๐ - - -  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1  ครูที่ปรึกษามีแนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนาระบบดูแลผู้เรียนดีขึ้น 
10.2  ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจและทราบบทบาทหน้าที่ของครทูี่ปรึกษาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
10.3  ครทูี่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ค าปรึกษาแกน่ักเรียนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง  
10.4  ครูที่ปรึกษามีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของอครทูี่ปรึกษามากยิ่งขึ้น 
10.5  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 
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11.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
12.  การติดตามประเมินผล 
 12.1  หลังเสรจ็สิ้นโครงการ  
 12.2  รายงานผลการด าเนินงาน (PDCA) 
 

13. ผู้เสนอโครงการ         ....................(นายธเนศ   บุญโตนด)    หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลปลายภาคเรียน ระบบทวิภาคี 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ  2562 

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

เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน  
    ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มี 
    คุณภาพและมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
        กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ระบบทวิภาคี  ภาคค่ า เวลา 17.00-20.00 น.  วันจันทร์ – วันศุกร์  และก าหนดการประเมนิผลปลายภาคเรียน   
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  โดยก าหนดให้จ่ายค่าตอบแทน ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลปลายภาคเรียน ครูผู้สอบ 
ชั่วโมงละ 50 บาท และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ฝุายอื่นๆ ในอัตราวันละ 120 บาท ตามความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินผลปลายภาคเรียน ระบบทวิภาคี ได้รับค่าตอบแทนการด าเนินการ  
 และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีต่อนักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  คณะกรรมการประเมินผลปลายภาคเรียน ระบบทวิภาคี ได้รับเงินค่าตอบแทน ภาคเรียน
ละ1 ครั้ง   
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี   
อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ   
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖1 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖1 

อกศ.  
๖2 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน        1๐,๐๐๐  ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ         

รวมทั้งสิ้น       1๐,๐๐๐  

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  วิทยาลัยฯ มีการบริหารจัดการเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผล
ปลาย 
ภาคเรียน ระบบทวิภาคี  อย่างเพียงพอ 
 10.2  มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี  อย่างเป็น 
ระบบ และมีประสิทธิภาพ    

11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานสรุปผลตามโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสมส่ง    พูลผล)  หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
14. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายวิชาการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เปูาประสงค์  พัฒนาระบบการ
บริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์  1.6  การ
บริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วย  ในฝุายวิชาการจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์  ที่จ าเป็นมาใช้ในสายงานต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก  รวดเร็ว  เรียบร้อย  ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด  จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุ
ส านักงานเพื่อมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาสายงานต่าง ๆ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุส านักงานมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาสายงานต่าง ๆ 
 5.2 เพ่ือการท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
 ๕.๓ เพ่ืองานที่ออกมามีประสิทธิภาพ   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 วัสดุส านักงานท่ีใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนนิการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

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

            

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  45,000 35,000       

รวมทั้งสิ้น  45,000 35,000       

 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1  จัดหาวสัดุนักงานเพื่อมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่าง ๆ  
 10.2  การท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินการ  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)    รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖1 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

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

 

           
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ   

 

         
๔.  สรุปและประเมินผล            
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๙.  ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            

 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ  ๓00,000        

รวมทั้งสิ้น  ๓00,000        

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ ชื่นพิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  ฝึกอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางกนกขวัญ  ลืมนัด  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เปูาประสงค์  พัฒนาระบบ 
การบริหารสถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์  1.6  
 การบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัด  จัดท าแผนการเรียนการ
สอนแบบฐานสมรรถนะและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามาร ถในการ
ปฏิบัติงานอาชีพต่าง ๆ  อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  อันน าไปสู่การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา  
ดังนั้น  ฝุายวิชาการจึงต้องมีการจัดท าโครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและ
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ครูของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามทุกท่านได้เข้ารับการอบรม
และสามารถเขียนแผนการเรียนการสอนที่จะน าไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ครูของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามสามารถเขียนแผนการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะ   และบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 

5.2 เพ่ือให้ครูของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพท าให้
นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติงานในอาชีพที่ตนเรียนได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนด 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามเข้าอบรมจ านวน  ๒๘  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 ครูที่เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถเขียนแผนการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะและ
บูรณาการปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
7. พื้นที่ด าเนนิการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น  ๕0,000        

**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 10.1  ครู  - อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

แลบูรณาการปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 10.2  ครู – อาจารย์  จัดท าแผนการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินการ  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางกนกขวัญ  ลืมนัด) หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  ๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ์)    ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสิทธิพร  บุญหวาน  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์
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
ฐาน 
วิทยาศาสตร์ ด้านโตเคมี การท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์ เป็นต้น 
ข้อ 6. จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ขนส่ง 
ระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการบิน เป็นต้น 
ข้อ 7. จัดการศึกษาอาขีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับกลุ่มประชาคมอาเซียน  
รวมทั้งประเทศจีน ญี่ปุุน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก เยอรมัน เป็นต้น 
การเปลี่ยนค่านิยมของอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนให้หันมาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากขึ้น 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 แผนกวิชาช่างยนต์  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับ 
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.) ซึ่งมีรายวิชาต่างๆท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียนโดย 
ในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความช านาญจนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝึก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่ง  
ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์ 
จึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 5.2 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1.1 นักเรียน  แผนกวิชาชา่งยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน  108  คน  มีวัสดุฝึก 
 6.1.2 นักเรียน  แผนกวิชาชา่งยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จ านวน  16  คน  มีวัสดุฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
  6.1.2 ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น  
 7. พ้ืนที่ด าเนินการ   แผนกวิชาช่างยนต์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

256๑ 256๒ 256๒ 256๒ 
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. 
6๑ 

อกศ. 
6๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสด ุ   ๖๐,๐๐๐ 40,000      
รวมทั้งสิ้น   ๖๐,๐๐๐ 40,000      
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
11.  ปัญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล  
12.1 จากผลการด าเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสิทธิพร  บุญหวาน)   หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  
 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวจิตรวรรณ   แซ่หลี   หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้สื่อการเรียนการสอน ประเภท  เครื่องมือ และวัสดุ เพ่ือน ามาใช้ใน
กระบวน 
การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลัก 
สูตรที่ก าหนดไว้   ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์จึงได้จัดท า
โครงการนี้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ๕.๓ เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจ านวน  3๐  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 

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

            

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๕8 

อกศ.  
๕9 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ 1  3๐,๐๐๐       

รวมทั้งสิ้น 1  3๐,๐๐๐       

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสมชาย   ด าสง่า   แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                       
            ตวับ่งชี้ที่ 3.9 ระดบัคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     เนื่องด้วยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2560เพ่ือให้
กระบวนการเรียนการสอนเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ วัสดุ -
อุปกรณ์ ในการด าเนินการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนนักศึกษา ต่อไป  
 5. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพ่ือให้มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอนที่เพียงพอในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 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 นักศึกษาเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน  
7. พื้นที่ด าเนนิการ      วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1.  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. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   30,000       
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา  

11. ปัญหาและอุปสรรค -  

12. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
           รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
           รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการบัญชีบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์     
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ  

 

          
๔.  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. 
๖๑ 

อกศ.  
๖๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน         ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย         

๓. ค่าวัสด ุ ๕๐ คน  ๓๐,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น   30,000      

๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
10.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการ 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค  
 -  
๑2. การติดตามประเมินผล  

12.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

13. ผู้เสนอโครงการ.............................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้าแผนการบัญชี 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)    รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
            รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
             รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  จัดหาวัสดุฝึกสาขาวิชาการตลาดบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายที่  3  ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิด สร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
และสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
          สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ห่วงที่  2  การมีเหตุผล 
          เงื่อนไขที่  1 ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการตลาด มีความต้องการใช้วัสดุใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุส านักงานใช้ในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมความพร้อมของสาขาวิชาการตลาด ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันที่ดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาดจ านวน 50 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการตลาด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น              
7. พื้นที่ด าเนนิการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕61 ๒๕61 ๒๕62 

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

            

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   30,000       

๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนได้ฝึกทักษะในวิชาที่เรียนมาและน ามาประยุกต์ใช้ในการท าสิ่งประดิษฐ์  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค                                    -  
๑2. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท) หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     นายอุเทน พร้อมมูล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมีความ 
ส าคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้  
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ที่ส าคัญได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พล
ศึกษา และสังคมศึกษา ซึ่งต้องจัดเตรียมวัสดุฝึกเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และเกิด
ประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วนกระบวนการ มีความหลากหลาย ตลอดจนผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะอย่างเหมาะสมจึงได้จัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกใช้ส าหรับการเรียนการสอน ตามใบงานและแผนการสอนในรายวิชาต่างๆ
อย่างเต็มศักยภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จ านวน ๑๐๐ คน/หมวดวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้
ครบถ้วนกระบวนการ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
7. พื้นที่ด าเนนิการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

            

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   40,000       

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ นักเรียนทุกระดับช้ัน ทุกสาขาวิชา มีวัสดสุ าหรับใช้ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
       รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)  รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุฝึกกลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  กลุ่มวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
      ๓.๑ นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓.๑.๑  ๗ นโยบายเฉพาะ  นโยบายที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนา 
      ประเทศอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ซึ่งเป็นวิชาชีพ 
พ้ืนฐานเรียนร่วมช่างอุตสาหกรรม ได้แก่นักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ และนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีราย 
วิชาต่าง ๆ ในภาคปฏิบัติ เพ่ือฝึกทักษะให้กับนักเรียน โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความช านาญ 
จนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดหาวัสดุฝึก เครื่องมือ อุปกรณ์ให้เพียง 
พอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่ง  ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุฝึก 
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
๕. วัตถุประสงค์   
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

๕.๒ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๕.๓ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที ่๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

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

            

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
6๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   20,000       
 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
                
๑1. ปัญหาและอุปสรรค            -  
 

๑2. การติดตามประเมินผลหลังจากการปฏิบัติงาน 
      ๑๒.๑  ความเห็นนักเรียนของนักเรียน นักศึกษาและครูผู้สอนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานในหัวข้อความพอเพียง 
 ของวัสดุฝึก 
 

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

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ  ....................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ......................(นายธนวัฒน์   สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 
 

๑๖. ผู้อนุมัติโครงการ    .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

 เป้าประสงค์  พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและ 
     มาตรฐาน  

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ 
   มาตรฐานวิชาชีพ  

  กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ 1.2 การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) 
  กลยุทธ์ 1.3 การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่ 
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา  ที่มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานระดับสากลพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งในระบบ  นอกระบบ และทวิภาคี และ
จากการที่วิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ร่วมกับ สถานประกอบการ  โดยการนิเทศการสอนของ
ครูผู้รับผิดชอบรายวิชา มีบางวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา  และเพ่ือให้ผลการประเมินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V- NET) และการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรองวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างผู้เรียนทุกกลุ่มให้พัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของตน    จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาเสริมศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดห้องเรียนสอน
เสริมในแต่ละรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ส าหรับผู้เรียนที่จะส าเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษา  2560  ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 ปวช.3 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ปวส.2 (ทวิภาคี)  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการน าไปประยุกต์ใช้ใน
งานอาชีพของตนในอนาคตต่อไป  
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การ
พัฒนาที่ 

สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยสอนเสริมในรายวิชาที่ยังไม่ครอบคลุมตามเนื้อหา

และวัตถุประสงคข์องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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5.3  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 5.4  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ละทักษะอย่างเต็มศักยภาพสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของ
ตน    

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  จ านวนนักเรียน  ระดับ ปวช.3        ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน  36  คน 
  6.1.2  จ านวนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 (ทวิภาคี) ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจ านวน  14  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพของตน ส่งผลสัมฤทธิ์ในการประเมินคุณภาพด้านต่าง ๆ มีเกณฑ์ท่ีดีขึ้น 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

            

2. วางแผนการด าเนินงาน             
3. ด าเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น   10,000      

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
10.1 ครูน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การพัฒนาที่

สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี  
10.2 ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  
10.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะเกิดสมรรถนะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานและสังคม 
 10.4 ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเตรียมสอบ V – Net  และการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปีการศึกษา  2560  และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  
 
12. การติดตามประเมินผล  

12.1  แบบสอบถาม 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามโครงการ 
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชยั) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
          รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ............................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวจิตรวรรณ   แซ่หลี หัวหน้าสาขาวิชาช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีวัสดุส านักงานไม่เพียงพอต่อการจัดท าสื่อการเรียนการสอน และการ
ปฏิบัติ 
งาน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  รวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ   อันจะส่งผลท าให้ผู้สอนปฏิบัติการสอนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุส านักงานให้เพียงพอต่อจ านวนบุคลากรและนักเรียน 
 5.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีวสัดุส านักงานท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะ

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 
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สั้น 
๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ 1   5,๐๐๐      

รวมทั้งสิ้น 1   5,๐๐๐      

๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  

๑3. ผู้เสนอโครงการ ...............(นางสาวจิตรวรรณ  แซ่หลี)  หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
           รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)     รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
            รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

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

เนื่องจากแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถใน
ด้านวิชาชีพ เพราะฉะนั้นในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้มีการจัดการแข่งขันประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง เพ่ือเป็นการวัดความรู้ ทักษะ ความสามารถสู่ตลาด
ภายนอก เพื่อพัฒนาช่างฝีมือต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 5.2 เพ่ือให้การฝึกทักษะและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีวสัดุการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 มีการฝึกทักษะและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 

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

            

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ 1 19,950        

รวมทั้งสิ้น 1 19,950        

๑0. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การจัดการเรียนการสอน ฝึกทักษะ และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
  

๑3. ผู้เสนอโครงการ .................... (นายตฤณ  พงษ์ธนาคม)    ครูสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
      ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวจิตรวรรณ   แซ่หลี) หัวหน้าสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ........................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอุเทน   พร้อมมูล หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า   
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปูาประสงค์ พัฒนาระบบการบริหาร 

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการ
วัสดุ  
ครุภัณฑ ์

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีสนามกีฬาเพ่ือให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย และใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ แต่พ้ืนที่สนามกีฬานั้น ติดกับอาคารโรงอาหาร เมื่อมีการใช้สนามในการออกก าลังกาย อาจท าให้เกิด
ความ 
เสียหายได้ หรืออุบัติเหตุได้ จึงเห็นว่าควรติดตั้งตาข่ายกันลูกบอลเพ่ือปูองกันอุบัติเหตุ ในการใช้งานสนามกีฬาให้
เกิด 
ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุขณะเล่นกีฬา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  
 นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา จ านวน 255 คน ใช้ประโยชน์สนามกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 เชิงคุณภาพ   
  นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1.  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. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสด ุ  15,000        

รวมทั้งสิ้น  15,000        
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้สนามกีฬา   
11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นายอุเทน   พร้อมมูล)  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ 
(English Camp) บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาววิภาวี แดงระยับ  
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ 
พลเมืองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี   กลยุทธ์ 
3.3  สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีกอย่างน้อย     1 ภาษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ค่ายภาษาอังกฤษเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยกระบวนการการ 
จัดการเรียนการสอนจะสามารถเสริมเติมเต็มการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะทาง 
ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้ตรงตามเปูาหมายของหลักสูตร การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการ ทักษะการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ตลอดจนทักษะการคิด มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทางภาษาอย่างจริงจัง โดย
ผ่านการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทในการอ านวยความสะดวกส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษในสภาพจริงกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ภาษาต่างประเทศและครูชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา และการให้ข้อมูลปูอนกลับเพ่ือนักเรียน ได้น าไปเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาตนเองต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ครู และนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับระดับชั้น 
 5.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาให้กับครู และนักเรียน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

5.3  เพ่ือให้ครู และนักเรียนเกิดการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาการสื่อสาร ด้านการฟัง การอ่าน  การ
เขียน  และการสนทนาภาษาอังกฤษ      
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  คณะครู  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน  28  คน 

6.1.2  นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   170  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  ครู และนักเรียน สามารถพัฒนาการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษและมีการพัฒนาทางด้านการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน และการสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 256 
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9. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
2561 2562 2562 2562 

ต.
ค. 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1.ค่าตอบแทน 
     - ค่าวิทยากร 
2.ค่าใช้สอย 
     - ค่าปูายไวนิล 
   -  ค่าอาหารว่าง   

3.ค่าวัสดุ 

   

25,200 

10,500 

 

4,300 

 

   

*(ทั้งหมด
ถัวจ่ายทุก
รายการ) 

รวมทั้งสิ้น    40,000      
11. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

10.1 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
10.2 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 
10.3 ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจและสนใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 

12. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
13. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

14. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาววิภาวี แดงระยับ)  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการมีงานท าส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาววิภาวี แดงระยับ  
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี   กลยุทธ์ 
3.3  สร้างความ 
เข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีกอย่างน้อย  1 ภาษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน 
หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนวิชาการภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาตามหลักสูตร ปวช. และ ปวส. 
เพ่ือจะน าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของประเทศในการเข้าสู่สังคม
อาเซียน  ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเรียนรู้ภาษานั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานั้นๆ 
นักเรียนนักศึกษาจ าเป็นต้องฝึกฝนทักษะทางภาษา ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องศึกษาถึงประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม ของ
ชาวตะวันตก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางภาษาท่ีเป็นเลิศ อีกด้วย ดังนั้นแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จึงได้จัดท าโครงการ
เพ่ือส่งเสริมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในช่วงหลังเลิกเรียน เพ่ือเพ่ิมทักษะทางภาษา
และเตรียมความพร้อมสู่การท างานและการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือเป็นการเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนักศึกษาหลังเลิกเรียน 
 5.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาให้กับนักเรียนนักศึกษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้
สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

   1,000 

 

   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 
62 

รวมทั้งสิ้น    1,000      
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

10.1 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น 
10.2 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการสื่อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 
10.3 นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดแรงจูงใจและสนใจในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

11. ปัญหาและอุปสรรค           ไม่มี 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

12.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ............................(นางสาววิภาวี แดงระยับ)  ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)   รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
    รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมการจัดท าบัญชีสหกรณ์ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวโสพิศม์   ประยูรหงษ์    หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี  
     นางสาวสุวภา  ยืนยงค ์  ครู ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
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 
 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริ มสหกรณ์ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดท าโครงการสร้างผู้ท าบัญชีสหกรณ์ และ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพ่ือให้สหกรณ์มีผู้ท าบัญชีสหกรณ์และมีข้อมูลทางบัญชีใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน โดยแนวทางการด าเนินงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จะร่วมกันสร้างนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ท าบัญชีสหกรณ์ โดยก าหนดไว้ในการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษา รายวิชา "การจัดท าบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์” และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 
(ฝึกงาน) ด้านการจัดท าบญัชีสหกรณ์ ณ ที่ท าการสหกรณ์  
 ดังนั้น สาขาวิชาการบัญชี ฝุายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จึงได้จัดท าโครงการอบรมการ
จัดท าบัญชีสหกรณ์ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดจนเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและค าแนะน าเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของ

สหกรณ ์
 5.2 เพ่ือเสริมสร้างทักษะนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีสหกรณ์ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.2.1 คณะครู และนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน 9 คน  
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการบันทึกบัญชีสหกรณ์ 

7. พื้นทีด่ าเนินการ    ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖1 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
๑.  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการด าเนินงาน  

 

          
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล           

 

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๐ 

อกศ.  
๖๑ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน ๑ คน   7,200     ถัวจ่าย
ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย 9 คน   2,700     

๓. ค่าวัสด ุ  
 

  1,600     

รวมทั้งสิ้น    11,500     

๑๐. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 
 10.2 นักเรียนเกิดทักษะในการบันทึกบัญชีสหกรณ์  
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล แบบทดสอบ แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถาม หลังเสร็จสิ้น
โครงการ 
 

1๓. ผู้เสนอโครงการ................................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์) หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
 

      ผู้เสนอโครงการ................................(นางสาวสุวภา  ยืนยงค์)  ครูประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
                 รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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



132 
 

โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

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

เป้าประสงค์  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน  
    ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มี 
    คุณภาพและมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
        กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  ราชกิจจานุเบกษา  (วันที่ 8 กันยายน 2559)  หมวด 2 
ส่วนที่ 5 การนับเวลาเรียนเพ่ือสิทธิ์ในการเข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน ข้อ 37 การนับเวลาเรียนให้ปฏิบัติ (1) 
เวลาเปิดเรียนเต็มภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ และ หมวด 3 การประเมินผลการเรียน ข้อ 42 ให้สถานศึกษาและ
สถานประกอบการพิจารณาท าการประเมินผลการเรียนรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเมื่อสิ้นสุดการเรียน หรือการ
ปฏิบัติงานในทุกรายวิชา และตามแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ได้ก าหนดเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ คือ ให้มีการจัดท าเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานการประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพระบบการ
วัดและประเมินผล สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนอย่างมีประสิทธิผล  จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาระบบการวัดผล
และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืน ตลอดจนระบบการจัดเก็บเอกสารการวัดผลและประเมินผลเพ่ือเป็นข้อมูล และหลักฐานส าคัญในการอ้างอิง
จากครูผู้สอน เพ่ือใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง  และอ านวยความสะดวกต่อฝุายต่าง ๆ หน่วยงานอ่ืนที่ต้องการ
ข้อมูลผลการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษา   

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การ

พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพื่อพัฒนาการจัดท าเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.3  เพื่อพัฒนาระบบการรายงานการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีความทันสมัย
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  บุคลากร ที่เป็นครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   จ านวน  30  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  บุคลากร ที่เป็นครูผู้สอนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้และเข้าใจ สามารถ
พัฒนาการจัดท าเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินที่หลากหลาย มีการรายงานการประเมินผล ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างมีคุณภาพ 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

            

2.วางแผนการด าเนินงาน             
3.ด าเนินงานตามโครงการ             
4.สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน  4,000        
2. ค่าใช้สอย  7,000       
3. ค่าวัสด ุ  39,000       

รวมทั้งสิ้น  50,000       

**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

10.1  บุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  สู่การพัฒนา
ที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี  

10.2  ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดท าเครื่องมือและใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

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

12.1  แบบสอบถาม 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามโครงการ 
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
        รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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     โครงการบทเรียนการพัฒนาการนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี   หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
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 ยุทธศาสตร์การผลิต 
และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) 
นโยบายที่ ๔ :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ 
1.  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 

 3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยมุ้งเน้นที่
จะพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ และทักษะครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ ให้เป็นมืออาชีพ โดยน าเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
ระบบสารสนเทศพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพ่ือยกระดับคุณภาพวิทยาลัยฯ เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่ไทย
แลนด์ 4.0ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต มีบทบาทในการฝึกอบรมมากขึ้น ได้มีการพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมโดยน าเอาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่มีความทันสมัย มาใช้ในการอบรม ตลอกจนมีการสร้าง
นวัตกรรมสื่อเสมือนจริงอย่างแพร่หลาย การสร้างนวัตกรรมสื่อเสมือนจริงดังกล่าวเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมสื่อเสมือนที่สนใจได้มากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมได้อย่าง
รวดเร็ว โดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ เพื่อให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยฯ น าไปพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในพัฒนาการนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์โดย
ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 5.2 เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับ น าไปสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง อันจะช่วยให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 
 5.3 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ในการสืบค้น พัฒนาตนเอง การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 

√ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม สามารถผลิตสื่อการสอนหลังจากอบรม จ านวน ๒8 คน 
6.1.2 บุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง สามารถผลิตสื่อหลังจากอบรม         จ านวน 8   คน  

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนการสอนให้ได้ตามสมรรถนะประจ ารายวิชาและสาขาวิชาชีพ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ๒๕64 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน  - - 18,000 - - - - 
ถัวจ่าย 

ทุก
รายการ 

๒. ค่าใช้สอย  - - 16,000 - - - - 
๓. ค่าวัสด ุ  - - 1,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น  - - 35,000 - - - - 

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ผลิตสื่อการเรียนการสอน บทเรียนออนไลน์โดย
บูรณาการการสอนโครงงานเป็นฐาน 60% 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
๑2. การติดตามประเมินผล หลังด าเนินโครงการ โดยดูจากจ านวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนของครู  
๑3. ผู้เสนอโครงการ ....................(นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี) หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
        รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
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15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
                     รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ   ขอจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นายวัชราธร  ไทยโยธิน   หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
๒. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร แก่ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้ค้นคว้า 
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร ได้รับข้อมูลและการจัดซื้อหนังสือพิมพ์  
วารสารและนิตยสารนั้นและ เป็นการพัฒนาห้องสมุดให้ตรงมาตรฐาน ห้องสมุด๓D ในด้านของหนังสือดีท าให้ 
หนังสือเพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร  ได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมาณห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์  วารสาร นิตยสาร  ประจ าตลอดปี 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  เชิงคุณภาพ    ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะได้ข้อมูลข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ 

7. พื้นที่ด าเนินการ    แผนกวิชาสามัญ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 

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

            

๒.  วางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

๓.ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค่าใช้จ่าย 
 

หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ.  
6๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

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

รวมทั้งสิ้น       15,000   

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ห้องสุมุดมีหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารให้บริการมากข้ึน 
 10.2 ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ข้อมูลข่าวสารทันโลก ทันเหตุการณ์มากข้ึน 
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
๑2. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

สังเกต ปริมาณผู้ใช้บริการห้องสมุด,  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ....................(นายวัชราธร  ไทยโยธิน)    หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
 

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)รองผู้อ านวยการฝาุยบริหารทรัพยากร 
       รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
       รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ...........................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

ด้วยปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เน้นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี      เพ่ือเป็นการ
สร้างก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการโดยให้สถานศึกษาเพ่ิมปริมาณ
สาขาวิชาผู้เรียนระบบทวิภาคีให้มาก และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและได้มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 

 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๑ ๒๕6๒ ๒๕6๒ ๒๕6๒ 

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

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  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. 
๖๑ 

อกศ.  
6๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ          

รวมทั้งสิ้น    40,000      

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ..เพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
 

        ๑๐.๑  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
        ๑๐.๒  พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        ๑๐.๓  มีความพร้อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ 
 

๑1. ปัญหาและอุปสรรค ……-………………………………………………………………………………………..  
๑2. การติดตามประเมินผล 
        ๑๒.๑ รูปเล่มโครงการ 
        1๒.๒ ประเมินจากแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    นายพิรุณ     ก้อนทอง   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม 

๔. หลักการและเหตุผล     
            เนื่องด้วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ในงาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงต้องมีการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุส านักงาน เพ่ือมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาต่าง ๆ       
 ๔. วัตถุประสงค์      

๔.๑  เพ่ือให้ได้วัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานพัฒนาต่าง ๆ  
 ๔.๒  เพ่ือให้การท างานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน    
 ๕. เป้าหมาย   

เชิงปริมาณ     
จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความ สะดวกในการ

ปฎิบัติงาน   เชิงคุณภาพ  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีวัสดุใช้ในการปฏิบัติงานและท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 

๖. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๗. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ 

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

ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             
๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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๘. ค่าใช้จ่าย  
          หมวด 
                  
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๑ 

อกศ. 
6๒ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. 
ค่าตอบแทน 

         

๒. ค่าใช้สอย          
๓. ค่าวัสด ุ    ๒๐,๐๐๐      
รวมทั้งสิ้น    20,000      
๙. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
1๐. . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
1๑. ปัญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงาน 
 

๑๓. ผู้เสนอโครงการ     ......................(นายพิรุณ     ก้อนทอง) หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

1๔. ผู้เห็นชอบโครงการ .....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ) รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
         รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

1๕. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 เปูาประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในฝุายพัฒนาการศึกษาจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ในสายงานต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการด าเนินการจัดหาวัสดุ
ส านักงานเพื่อมาใช้ในการด 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 ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จ านวน 6 งาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุส านักงานที่ใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวก     
ในการปฏิบัติงาน 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

 30,000   

 

   

 

รวมทั้งสิ้น  30,000        

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

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                           รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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     โครงการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียน นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในสถานศึกษา และยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ด้านการกีฬาและนันทนาการอีกด้วย 

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

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

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      15,000    

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

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  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 
  6.2.1 ท าให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
,ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

30,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      30,000    

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

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพิธีไหว้ครูประจ าปี 2562 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.2 ร่วมท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สั งคมไทย เป็ นสั งคมที่ ยึ ดถือการ เคารพสั กการะผู้ มี พระคุณ เช่ น  พ่อ แม่  และครู อาจารย์                               
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยอย่างยิ่ง ประเพณีไทยไหว้ครู จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดคู่กับวงการศึกษาไทย
และการด ารงรักษาสืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักคุณของบิดามารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทั้งหลาย     จึงเห็น
ควรจัดพิธีวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษาขึ้นทุกชั้นปี 

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

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

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      20,000    

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

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.2 ร่วมท านุบ ารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม     

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  มากขึ้นรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนและยังเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

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

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีต่อไป 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      2,000    

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

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    (ปวช.
๑) ทุกแผนกวิชา เรียนวิชาลูกเสือ ซึ่ งวิชาบังคับ เ พ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้                   
ทักษะในเรื่องระเบียบวินัย รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกัน การท างานเป็นทีม เพ่ือหลีกเลี่ยง           
ยาเสพติดการมั่วสุมในเรื่องอบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้อ่ืน ท าให้นักเรียน นักศึกษาเป็นเยาวชนที่
มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไปและเป็นการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน ปวช.1 มีทักษะในการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
 5.2 เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 จ านวน   90  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อสังคม และ ประเทศชาติ 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      20,000    

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

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
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 านึกในหน้าที่ของปวงประชาชน
ชาวไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ 
 5.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 46 คน 
  6.1.2 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 สร้างจิตส านึกที่ดีให้กับนักเรียน ปวช. ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และส่งเสริม
ให้มีการท างานเป็นหมู่คณะ 

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

12,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      12,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 ปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 10.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พุทธบุตร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ       และ
ท าให้คนในสังคมได้รับความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต ด้วยเหตุนี้แต่ละคนต่างก็แสวงหา และพยายาม    ท าทุก
วิถีทางที่จะได้มาซึ่งวัตถุ เพ่ือที่จะน ามาสนองความต้องการของตนเอง ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง แข่งขัน และด าเนิน
ชีวิตโดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง ก่อให้เกิดปัญหา
นานับประการ และถ้าหากว่าสังคมยังคงละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบความ
หายนะในที่สุด  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเปูาหมายที่จะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและ
คุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนใหม่  เพ่ือสร้างจิตส านึกการ
ปลูกฝังจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน              
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี                
มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี  มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะ
แสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1  จ านวน   100   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม                   
เป็นพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      20,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออกใน
ที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 10.2 นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมลูกเสือ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) 
และกิจกรรมของนักเรียนชั้นปีที่  1 คือ กิจกรรมลูกเสือ ในการท ากิจกรรมลูกเสือนั้นตามหลักสูตรนักเรียนต้องท า
กิจกรรมเสี่ยงภัย เดินทางไกล บุกเบิกซึ่งจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้
วิธีการใช้งานและสามารถใช้งานได้จริงส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการเดินทางไกลได้ 
 5.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมบุกเบิกได้ 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถท าฐานเสี่ยงภัยได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานกิจกรรมมีวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ท าให้การจัดกิจกรรมสะดวก
และราบรื่นไปด้วยดี 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

10,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      10,000    

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

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความส าคัญถึงอันตรายจากยาเสพติดน้อยลง  อีกท้ังเยาวชน  ใน
สังคมไทยมรความอยากรู้ อยากลอง ขาดการปูองกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และเป็นการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกจึงได้คิดจัดโครงการนี้   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
 5.3 เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนจะได้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด 
 10.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด  
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการประกวดกิจกรรม To Be Number One 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรม To Be Number One งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม To Be Number One เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาให้รวมตัวกันท ากิจกรรมสร้างสรรค์  และมีความสุข มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 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   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุขกับการออกก าลังกาย 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      2,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
 10.2 นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการด าเนนิงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยการด าเนินการกิจกรรมในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้เน้นให้นักเรียนได้
ด าเนินกิจกรรมหลักท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ก าหนดเพ่ือปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรม 
และให้นักเรียนได้เปิดโอกาสให้แก่ตัวเองได้เรียนรู้การมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแก้ไขปัญหาการวางแผนการ
ด าเนินงาน และการเขียนโครงการตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ระเบียบเพ่ือเป็นประสบการณ์ควบคู่
วิชาการและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นผู้น าเยาวชนที่ดีได้ในอนาคต   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมหลัก ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดเป็นอย่าง
น้อย กิจกรรมละ 1 โครงการ 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนรู้จักกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่  2561) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝังความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ี
กับรุ่นน้อง ให้มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมอย่างสร้า งสรรค์  และมีความสุข เช่น  การตักบาตรตอนเช้า                      
การรับประทานอาหารร่วมกันการแลกเปลี่ยนของขวัญและกิจกรรมนันทนาการและเป็นการปลูกจิตส านึกให้
นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 จ านวน   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 10.2 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มี หน้าที่ ในการจัดการศึกษา                   
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน
เป็นแนวทางหนึ่งที่มุ่งเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีโอกาสฝึกทักษะตนเอง  เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือให้รู้   ระดับ
ความสามารถของตนเอง สามารถน าจุดพกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้มีทักษะที่ถูกต้องและรู้จักการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้   เพ่ือส่งเสริม
การปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้น 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   230   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน  สังคมและการพัฒนา
ประเทศต่อไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ. 
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

8,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      8,000    

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

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
     งานพัฒนาหลักสูตร แผนกวิชา  
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ปฏิรูปด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 
 เปูาประสงค์พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ/ประชาคม
อาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลกัการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2556) ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ ฝุายวิชาการ 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 และปวช.3 จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 



173 
 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

30,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 62 

รวมทั้งสิ้น      30,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน  นักศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและน าสิ่งต่างๆท่ีได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมี 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก   
 แผนยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน  ได้น าเอาผลงานทางวิชาก ารที่ ได้จัดท ามาแล้วทั้ งสิ่ งประดิษฐ์                    
คนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ  มาแสดงให้ทุกคนได้รับรู้จะได้เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมา และเป็นการส่งเสริมความเป็นผู้น าให้กับนักเรียนด้วย 
5.วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานที่ได้จัดท าด้วยตัวเอง 
 5.2  เพื่อให้นักเรียนกล้าคิดกล้าท าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในวิชาชีพที่เรียน   
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 



175 
 

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและน าสิ่งต่างๆ ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุส าคัญในล าดับต้นๆของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนรวมทั้ง                 
ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนส่วนใหญ่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์มีความประมาทและขาดทักษะความรู้ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ถูกต้อง รวมถึงการมีจิตส านึก
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน ดังนั้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามจึงได้จัดท า
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรขึ้น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการขับขี่
รถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัย 
     5.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
     5.3 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ปลูกจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุนักเรียน   
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,500   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,500    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการขับ
ขี่รถจักรยายนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
     10.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรมนักเรียน  ซึ่งได้ก าหนดให้มีวิชา              
ลูกเสือวิสามัญ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมฯ                   
(Day Camp) และเป็นการฝึกทักษะในเรื่องระเบียบวินัยรู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกัน             
การท างานเป็นทีม มีคุณภาพมีความแข็งแรง  อดทน มีระเบียบวินัย จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
และอีกกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ลูกเสือวิสามัญทุกคนต้องร่วมพิธีประดับแถบซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์  ดังนั้น ทางงาน
กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการอเตรียมความพร้อมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) 
และประดับแถบ นี้ขึ้น เพื่อมีความรับผิดชอบในสังคมมากยิ่งข้ึน       

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

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

7. พื้นที่ด าเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนทุกคนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
           10.2  นักเรียนทุกคนมีความรัก ความสามัคคี เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมกันมากข้ึน 
        10.3  นักเรียนทุกคนสามารถน าความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้รับการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2539 มีเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา         
(ที่ราชพัสดุฯ) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการสถาปนาวิทยาลัยสารพัด
ช่างสมุทรสงคราม ประจ าปีขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เพ่ือให้
ได้ร าลึกผู้มีพระคุณที่ได้ร่วมกันก่อตั้งวิทยาลัยฯ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
เอาไว้ และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

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

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

7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 



181 
 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 62 

รวมทั้งสิ้น      3,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 คณะครู-อาจารย์เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษาได้ร าลึกถึงผู้มีพระคุณที่ก่อตั้งสถานศึกษา และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.2 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันเสริมสร้าง อนุรักษ์ พัฒนา และ จรรโลงไว้
ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.3 คณะครู-อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์   
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ไร้ขีดจ ากัดและรวดเร็วท าให้เกิดการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร
และวัฒนธรรมต่างชาติสามารถเข้ามาในสังคมของคนไทยได้ง่าย จึงท าให้หลายครั้งจึงเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
แปลกใหม่ สับสนและขัดแย้งเกิดข้ึนในสังคม ส่งผลให้นักเรียนได้รับผลกระทบจากข้อมูล ข่าวสารและวัฒนธรรมที่ไม่
เหมาะกับสภาพสังคม โดยกระบวนการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจนท าให้นักเรียนลืมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มารยาทหรือหน้าที่ที่นักเรียนควรพึงปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวแผนกปกครองจึงได้น านโยบายของรัฐบาล
ที่ต้องการให้คนไทย(รวมทั้งนักเรียน)หันมาใส่ใจค่านิยมที่ประชาชนคนไทยพึงมี เพ่ือเป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   
 5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการให้กับนักเรียน 
 5.3 เพ่ือบูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
สถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ทุกคน ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมค่านิยมหลัก            
ของคนไทย 12 ประการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักของคนไทย                   
12 ประการ ตามจุดเน้นในระดับช่วงชั้น 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ  
 10.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้กับนักเรียน 
 10.3 บูรณาการการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษา 

11. ปัญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล)       หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการสร้างจิตส านึกรักชาติ รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกจิตส านึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมือง
ที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประวัติศาสตร์ ถือเป็นการปูพ้ืนฐานทางด้านจิตใจ ท าให้เกิดจิตส านึก และความภาคภูมิใจในประเทศชาติ 
รวมถึงการรู้จักคุณค่าและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้ให้ ประวัติศาสตร์ช่วยให้เรียนรู้เรื่องราวจาก
อดีตเพ่ือเป็นบทเรียนส าหรับปัจจุบัน องค์ความรู้ที่หลากหลายจากการศึกษาประวัติศาสตร์ จะท าให้เข้าใจถึงปัญหา 
สาเหตุของปัญหา และผลกระทบจากปัญหานั้นๆได้ เป็นวิชาที่สอนให้นักเรียนมองอะไรแบบรอบด้าน หลายมุมมอง
โดยใช้หลักฐานและความเป็นเหตุเป็นผลประกอบ มากกว่ามองอะไรเพียงมุมมองเดียว ท่ามกลางสังคมไทยขณะนี้ ที่
มีการแบ่งเป็นฝักฝุาย เกิดการเผชิญหน้ากันไม่มากก็น้อยนั้น ประวัติศาสตร์อาจจะท าหน้าที่ได้ดี ในการอบรมสั่งสอน
ให้นักเรียน หรือผู้คนในสังคมให้รู้จักการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์มองอะไรอย่างหลากหลาย พยายามวางตัวเป็นกลาง 
ไม่เชื่อข้อมูลฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างง่ายๆ แล้วคิดใคร่ครวญโดยถือหลักของเหตุผล ในระดับของปัญญาชนมากกว่า
ความรุนแรง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 5.2. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วย
สถาบันพระมหากษัตริย์ให้นักเรียนในสถานศึกษา 
 5.3. เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เกิดความรัก ความภูมิใจและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน   230  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึง
คุณค่าและความส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมืองด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 10.2 นักเรียนได้มีความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญในประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติบ้านเมือง
ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ให้นักเรียนในสถานศึกษา 
 10.3 นักเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกเปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่
ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงการที่ต้องปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีและมีความตระหนักต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาซึ่ง
เปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน
แผนส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นเพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา การมี
ส่วนร่วมช่วยเหลือสถานศึกษา การรู้จักการท างานเป็นทีมจึงได้เสนอโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษาข้ึน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาดูแลรักษาความสะอาดเพ่ิมขึ้น 
 5.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.3 เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีมให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน ๑๕๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1  พื้นที่ภายในสถานศึกษามีความสะอาดมากยิ่งข้ึน 
 10.2  นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยกีฬาและนันทนาการ   
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ์ 3.2 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นว่า การอาสาพัฒนา เป็นงานที่เสียสละความสุขสบายของตนเองหรือประโยชน์ของ
ตนเองให้แก่ผู้ อ่ืน นักเรียน นักศึกษา นั้นก็มีส่วนที่จะช่วยเหลือ เสียสละ สร้างแรงกระตุ้นในการเป็นคนดี เป็น
พลเมืองที่ด ีความรู้ความสามารถทางด้วยทักษะวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ 
อาทิ เช่น การซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟูา เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่อง สอนอาชีพเพ่ือน้อง ทาสีอาคารเรียนห้องสมุด 
ปรับปรุงพื้นท่ี ตัดหญ้าในเขตชุมชน ช่วยเหลือท าความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในการปลูกฝัง
จิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม สอดคล้องกับปรัชญาสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยฯ ที่ว่า สุภาพ พอเพียง จิตอาสา 
ฉะนั้นจึงเห็นควรในการสนับสนุนในด้านจิตอาสา การช่วยเหลือผู้อื่นให้เกิดข้ึนจากนักเรียน นักศึกษา  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกเป็นจิตอาสามากยิ่งขึ้น 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การน าความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีมีส่วนร่วมในการท างาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 120 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

-   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      -    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1  ประชาชนพึงพอใจ การเป็นจิตอาสาที่ดีของนักเรียน 
 10.2  นักเรียนตอบสนองและช่วยเหลือสังคมได้ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
 กลยุทธ์ 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยท้ังภายในและภายนอก 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเสริมสร้างประชาธิปไตย เป็นสิ่งที่ส าคัญเพราะเด็กจะต้องมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต้องรังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง มีการปลูกผังจิตส านึกการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
ในฐานะประชาชน โดยสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาวะความเป็นผู้น าที่ดี มีเวทีการสร้างจิตส านึก 
การรักชาติ การน ากระบวนการประชาธิปไตยมาใช้ในการเรียนและการท ากิจกรรม จะต้องยอมรับในการตัดสินใจ
ร่วมกัน เป็นคนมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนมนุษย์ เคารพกฎหมาย เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตใจที่เป็นธรรมเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ โดยหลักนั้นสถานศึกษาจะต้องมีการจัดการเลือกตั้ง
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประธานชมรมวิชาชีพ หัวหน้าห้อง ซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้าง
ระบอบประชาธิปไตยมาให้เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเคารพในระบอบประชาธิปไตย 
 5.2 เพ่ือเสริมสร้างความมีเหตุผล การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ านวน 207 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 
 10.2 นักเรียน นักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

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



192 
 

โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี   
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล  
 กลยุทธ์ที่ 3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เป็นสถานศึกษาที่ผลิตนักเรียน นักศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาและการจัดการปัญหาทางวิชาชีพ ที่สามารถมีความสามารถในการผลิตเข้าสู่ตลาดแรงงานในด้านต่างๆ แต่ก็
ต้องอาศัยทักษะวิชาการท่ีเกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย ซึ่งกระบวนการพัฒนาและเผยแพร่ ความรู้ สู่หน่วยการศึกษาใน
ระดับ วิทยาลัยฯ ถือเป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้  
การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิชาการของนักเรียน นักศึกษา นั้นเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการ
จ า การเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นการทดสอบความรู้ที่นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ไปอีกทั้งยังสามารถให้
นักเรียน นักศึกษาท างานร่วมกับผู้อื่นได้มีจิตส านึกที่ดีต่อสาขาวิชาชีพของตนเอง 
5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
 10.2  นักเรียนมีเพ่ือเพ่ิมข้ึน 
 10.3 นักเรียนสามารถรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวัยรุ่นยุคใหม่ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุทธดา  เมืองเสน   
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
เปูาประสงค์  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เข้าใจ ระบบสารสนเทศและใช้งานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานต้นสังกัด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดท าระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อไป และ
สร้างความเข้าใจในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้และเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2 เพ่ือให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ได้อบรม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 62 

รวมทั้งสิ้น      1,000    

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   
      10.1 นักเรียน นักศึกษา รู้เท่าทันเทคโนโลยี และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
11. ปัญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการสูงดีสมส่วน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาและนันทนาการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดให้เข้าร่วมโครงการสูงดี 
สมส่วน สมวัย ของกระทรวงสาธารณสุข ในการมีส่วนร่วมให้นักเรียนในสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ 
พลานามัยที่สมบูรณ์ของตัวเอง โดยการเป็นแกนน าเพ่ือขยายผลต่อให้กับเพ่ือ ๆ ในสถานศึกษา และบุคคลอ่ืน ซึ่ง
เป็นกระบวนการพัฒนาและเผยแพร่ ความรู้ สู่หน่วยการศึกษาในระดับ วิทยาลัยฯ ถือเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนากิจกรรมเรียนรู้  
การเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ สูงดี สมส่วน สมวัย เป็นการส่งเสริมดูแลสุขภาพของนักเรียนในกลุ่มวัยรุ่นให้มี
สุขภาพทางกายที่ดีและเหมาะสมกับช่วงวัยของตัวเอง  
5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการสนับสนุนและพัฒนาสุขภาพของนักเรียน 

5.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา  
     5.3 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการดูแลและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 208 คน 
 6.2 เชงิคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในทักษะเกี่ยวกับการดุแลสุขภาพและออกก าลังกายเป็น 
อย่างดี 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

   3,000 

 

   

กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น    3,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนมีการหัดมาสนใจและดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
 10.2  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีดีและปราศจากโรคต่าง ๆ  
 10.3 นักเรียนสามารถรู้วิธีการในการพัฒนาสุขภาพร่างกายของตัวเอง 

11. ปัญหาและอุปสรรค           -  

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในรั้ววิทยาลัย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปูาประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก  

 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการขับเคลื่อน นโยบายการลดการใช้ถุงพลาสติก เชิญชวนให้ใช้ถุงผ้า ในหน่วยงาน
ราชการภายในจังหวัด เพ่ือลดจ านวนขยะที่มากขึ้นเรื่อย ๆ และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงมลพิษที่เกิดจากการเผา
ขยะพลาสติก   
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญนี้ จัดมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
และรณรงค์ให้ ครู บุคลากร และนักเรียนของวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมีส่วนร่วมและจิตส านึกที่ดีใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการลดใช้ถุงพลาสติก 

5.4 เพ่ือเสริมสร้างและเชิญชวนการใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อน  
     5.3 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 208 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ประจ าวัน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

   10,000 

 

   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 62  

รวมทั้งสิ้น    10,000      

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 10.1  นักเรียนมีจิตส านึกท่ีดีในการลดใช้ถุงพลาสติกเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
 10.2  นักเรียนสามารถขยายผลรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก 
 10.3 นักเรียนสามารถรู้วิธีการในการจัดการเพ่ือลดขยะที่เกิดข้ึน 
11. ปัญหาและอุปสรรค           -  
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

 



200 
 

โครงการเฝ้าระวังและดูแลผู้เรียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ    งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
           งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปูาประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
กลยุทธ์ 3.2  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัดโครงการ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะด าเนินการเฝูา
ระวังและดูแลผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรที่ก าหนด  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเป็นการเฝูาดูแลผู้เรียน 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนสามารถส าเร็จการศึกษามากยิ่งข้ึน 
  6.2.2 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องที่เดือดร้อน/มีปัญหาอย่างรวดเร็ว 
7. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่เสี่ยง 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 62  

รวมทั้งสิ้น      5,000    

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนได้ 
 10.2 ครูที่ปรึกษาสามารถช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 10.3 วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 
11. ปัญหาและอุปสรรค      - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการค่ายอบรมวินัยนักเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ      งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
           งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปูาประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี  
กลยุทธ์ 3.2  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรในตัวบุคคลปัจจุบันเป็นปัญหาของสังคม
หลาย ๆ ด้าน ระบบการศึกษาได้พยายามเสริมสร้าง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความ
ขยันหมั่นเพียรของนักเรียน ให้เป็นคนดีของสังคมในอนาคต จึงได้ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนพบว่ามีนักเรียน
บางส่วนยังมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ด้านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัติตน
ไม่เป็นตามระเบียบที่ก าหนดไว้ จึงปลูกจิตส านึกให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และสังคม  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุภาพ นอบน้อม  
 5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 5.3 เพ่ือให้มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, ปวช.2 และปวช.3 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร ให้เป็นคนดีของสังคม 
ในอนาคต 
7. พื้นที่ด าเนินการ จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนที่เสี่ยง 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย
, 
ค่าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

  14,000  

 

   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 62  

รวมทั้งสิ้น   14,000       

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีความสุภาพ นอบน้อม 
 10.2 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 10.3 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดี 
11. ปัญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ     งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
          งานอาคารสถานที่  
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 
 เปูาประสงค์   พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์  
กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ความปลอดภัยในสถานศึกษา ส าหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา จัดเป็นด้านหนึ่งของความเสี่ยง ซึ่ง
ส่งผลต่อระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นมาตรฐานในการด าเนินงาน ซึ่งผ่านการ
วิเคราะห์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งมาตรการดังกล่าวย่อมต้อง
อาศัยการควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สถานศึกษาเกิดความ 
ปลอดภัย  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ในสถานศึกษา 
 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน ในสถานศึกษาได้รับการดูแล ความปลอดภัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 
9.  ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน,ค่าใช้สอย, 
ค่าวัสดุ 
*(ทั้งหมดถัวจ่ายทุก
รายการ) 

   20,000 

 

   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรยีนปี 62  

รวมทั้งสิ้น    20,000      

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 10.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา 
 10.2 สถานศึกษามีความปลอดภัย เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครอง เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม 
11. ปัญหาและอุปสรรค    - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

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

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
    งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.1 ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    3.2 ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
          และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
          นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
          กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    3.4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
        โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
        การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
        และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร่ง 
        สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ 
        ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่ม 
        มากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และ มีการก าหนดแผนงาน 
        หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและมี 
        ระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
 ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและการจัดหางาน จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนว
สัญจรเพื่อการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค ์     
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      ๑. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
      ๒. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา  
พ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
      ๓. เพื่อให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
 เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑  โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จ านวน  ๒๐ แห่ง 
                ๖.๑.๒  จ านวนผู้เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
           ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ สามารถน าวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแนะแนวการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย  
           เพ่ือให้ข้อมูลสถานศึกษาต่อชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยสามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ 
           ภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริม
ให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึนตามเปูาหมาย 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จ านวน  ๒๐ แห่ง 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

   
 
 

5,000 

 

   

ถัวเฉลี่ยจ่าย
ทุกรายการ 

รวมทั้งสิ้น    5,000      

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
           ๓. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค    - 
๑2. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                   หางานในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางงาน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
    งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
       โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
       การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 
       และสามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ โดย 
       มีการก าหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาท่ีมี 
       ความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และมี 
       กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือประโยชน์การ 
       ประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต่อ
และเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ 
๕. วัตถุประสงค์      
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          ๑.เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อโดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างานหรือ
เลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสม              
         ๔. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ จัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ ร้อยละ 
                         ๑๐๐ 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีข้อมูลการมีงานท า และการศึกษาต่อ 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

๙. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

   
 
 

5,000 

 

   

ถัวเฉลี่ยจ่าย
ทุกรายการ 

รวมทั้งสิ้น    5,000      
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑. ส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าท างานหรือศึกษาต่อโดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างานหรือเลือก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในสาขาอาชีพที่ถนัด สนใจ และเหมาะสม    
           
         ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค    - 
๑2. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
            รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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                          โครงการติดตามภาวะผู้มีงานท า ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ        นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
           งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร้อม การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม 
       โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
       การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการติดตามภาวะผู้มีงานท า ผู้ส าเร็จ 
       การศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล  และโครงการส่งเสริมการผลิต 
       ก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาท่ีมีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 
       ตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และ 
       การพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อประโยชน์การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบ 
       และนอกระบบ 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการติดตามภาวะผู้มีงานท า ผู้ส าเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา 
๕. วัตถุประสงค์      



213 
 

          ๑.เพ่ือให้มีระบบการติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าหรือศึกษาต่อที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. เพ่ือให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            
          ๓. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้า
ท างานหรือเลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ              
          ๔. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด๖. 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ ข้อมูลการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ ร้อยละ  
                         ๑๐๐ 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีงานท า หรือศึกษาต่อ 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

๙. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

   
 
 

2,000 

 

   

ถัวเฉลี่ยจ่าย
ทุกรายการ 

รวมทั้งสิ้น    2,000      
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. มีระบบการติดตามภาวะผู้มีงานท าผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าหรือศึกษาต่อที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ        
          ๓. นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าท างานหรือ
เลือกสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อ  
         ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค    - 
๑2. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ระบบข้อมูลการติดตามภาวะผู้มีงานท า 
                                    ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานท าและศึกษาต่อ 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการปฐมนิเทศ 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
    งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.๑ ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    3.๒ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    3.๔ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่า    
       เทียมเป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ 
       สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น  
       ความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
       และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร 
       หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ 
       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษาจะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา
งาน การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรม โดยการ
น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสาย
อาชีวศึกษาให้มากข้ึน ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 
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นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑.เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้ เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
          ๒. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักเรียนของวิทยาลัย             
          ๔. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร ๑๐๐ % 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียม 
                         ความพร้อมสู่การเป็นนักเรียนของวิทยาลัย             
๗. พื้นที่ด าเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

   
 
 

8,000 

 

   

ถัวเฉลี่ยจ่าย
ทุกรายการ 

รวมทั้งสิ้น    8,000      

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน
ของวิทยาลัย 
         ๒. สามารถส่งเสริมและด าเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
         ๓. สามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
         ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค    - 
๑2. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
        งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.๑ ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร์การผลิตพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    3.๒ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ่งสร้าง/ผลิตก าลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๔  ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสายอาชีพด้วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน 
    3.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๒. เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    3.๔ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       ความมีเหตุผล การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ข่าวสาร การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม 
       เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ 
       สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็น  
       ความส าคัญและเข้าสู่การเรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น ปรับภาพลักษณ์ เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  
       และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร 
       หลานเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและ 
       เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                นักเรียนนักศึกษาก าลังส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้
นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันและพยายามจนประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจะท าให้ผู้เรียนเกิด
แรงจูงใจ ภูมิใจและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อการประสบความส าเร็จที่จบการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค ์     
          ๑. เพ่ือจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
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          ๒. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งมั่นประสบความส าเร็จด้านการศึกษาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
 
          ๔. เพ่ือให้งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๘๐ % 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาได้รับการยกย่องเกิดความภาคภูมิใจที่ประสบความส าเร็จ 
๗. พื้นที่ด าเนินการ   ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

๙. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

   
 
 

10,000 

 

   

ถัวเฉลี่ยจ่าย
ทุกรายการ 

รวมทั้งสิ้น    10,000      

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถกระตุ้นสร้างแรงจูงใจและยกย่องนักเรียนนักศึกษาให้ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา โดยมี
ยอดผู้จบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
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           ๒. สร้างขวัญและก าลังใจให้นักเรียนนักศึกษามีความมุ่งม่ันประสบความส าเร็จด้านการศึกษาและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความภาคภูมิใจต่อสาขาวิชาชีพ 
 ๓. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต่อสถานศึกษา 
          ๔. งานส านักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11. ปัญหาและอุปสรรค    - 
๑2. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการขับเคลื่อน เสริมสร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สถานศึกษาคุณธรรม 
ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

๑. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล 
        งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
    3.๑ ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๒) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    3.๒ ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต 
        และพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา 
    3.๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร์  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    3.๔ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรียมความพร้อมการสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียม   
       เป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน 
       และสนับสนุนความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน า 
       ความรู้มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ปลูกฝังรากฐาน 
       ความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินชีวิต  
       น าสู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
๔. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เป็น
สถานศึกษาคุณธรรมน าความรู้ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได้รับนโยบายให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป็นนโยบายเร่งด่วนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้
เป็นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมาย คือ 
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมา
สร้างเป็นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 
๕. วัตถุประสงค์      
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          ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธร 
            ๒. เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นคุณธรรม
น าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนของวิทยาลัย 
๖. เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                นักเรียน นักศึกษา จ านวน  จ านวน  ๑๙๔ คน 
          ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป็น ๙๐% ของผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 
                ๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์
ในเชิงบวกเพ่ิมมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
                ๖.๒.๓ สถานศึกษาได้แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู่ความยั่งยืน 
                ๖.๒.๔ สถานศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเปูาหมายที่ก าหนด 
๗. พื้นที่ด าเนนิการ   วิทยาลยัสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

๙. ค่าใช้จ่าย  

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

   
 
 

20,000 

 

   

ถัวเฉลี่ยจ่าย
ทุกรายการ 

รวมทั้งสิ้น    20,000      
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการ
สอน โดยเน้นคุณธรรมน าความรู้ในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
 
๓. ปลูกฝังรากฐานความเป็นไทยด้านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนของวิทยาลัยมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต น าสู่การปฏิบัติ การพัฒนาด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
11. ปัญหาและอุปสรรค    - 
๑2. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ     ....................... (นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล) หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
                                                                            รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี   สหนนัทรายุทธ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ข้อ ๑๐.  นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 
ข้อ ๙.  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน  นักศึกษาครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  ได้มีห้องพยาบาลไว้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ส าหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการรักษาพยาบาล  ดังนั้น  งานสวัสดิการนักเรียน  
นักศึกษา  มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอแก่นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ   
 5.2 ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ของ
วิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  และปวส.  จ านวน  ๓๕๐  คน   
                              บุคลากรของวิทยาลัยฯ จ านวน  ๔๖  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.๒ นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น  เพียงพอ  ก่อนที่จะส่งต่อถึงมือแพทย์ 
7. พื้นที่ด าเนนิการ   ห้องปฐมพยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

   
 
 
 

 

 
 
 
10,000 

 

ใช้เงิน
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น       10,000   

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได้รับบริการ  โดยการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นได้ทันต่อความต้องการ  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวสุทธินี   สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ คนเก่ง คนดี  มีสุขภาพแข็งแรง(ตรวจสุขภาพประจ าปี  ๖๒) 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี   สหนนัทรายุทธ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพเิศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ข้อ ๑๐.  นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน ๓ เดือน) 
ข้อ ๙.  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน  นักศึกษาครู 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพมีความส าคัญต่อชีวิตคนเรา  ถ้าเรามีสุขภาพดี  การงาน  การเรียนก็จะดีตามไปด้วย  ในปัจจุบัน  
คนเราเจ็บปุวยด้วยโรคที่สามารถปูองกันได้ด้วยการตรวจดูก่อนที่จะสาย  ดังค ากล่าวที่ว่า  “สุขภาพดี  มีชัยไปกว่า
ครึ่ง”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยฯ  ที่มีนักเรียน  นักศึกษาที่อยู่ในวัยรุ่น  และมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด  
ทางวิทยาลัยฯ  จึงตระหนักที่จะให้ความส าคัญที่จะให้มีโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือให้นักเรียนของวิทยาลัยฯ  ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีสุขภาพแข็งแรง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเก็บประวัติข้อมูลเรื่องสุขภาพของนักเรียน   
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนของวิทยาลัยฯ  ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง  เพ่ือหาทางปูองกันโรคต่าง ๆ 
ที่ตรวจพบ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  จ านวน  ๒๕๐  คน   
           6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.๒ นักเรียน  นักศึกษาได้รับบริการตรวจสุขภาพประจ าปี 
7. พื้นที่ด าเนนิการ   หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

 
9. ค่าใช้จ่าย 

  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

   
 
 
 

 

 
 
 
1,000 

 

ใช้เงิน
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
ปี 62 

รวมทั้งสิ้น       1,000   

๑0. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียน  นักศึกษา ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  และรับทราบผลการตรวจ  
๑1. ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการด าเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

๑3. ผู้เสนอโครงการ ..................(นางสาวสุทธินี   สหนันทรายุทธ) หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
   รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากจิการนักเรียน นักศึกษา 
 

16. ผู้อนุมัติโครงการ......................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ประจ าปีงบประมาณ  2562    

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสมส่ง   พูลผล     งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ปฏิรูปด้านการบริการและวิชาชีพ 
 เป้าประสงค์  พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  
    สังคม  ท้องถิ่น 
        กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เพ่ือผลิตก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ ของการจัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   จึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาบริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  บูรณาการร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น      และ
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการ   ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โรงเรียนพ่ี 
โรงเรียนน้อง ชุมชน และสังคม   ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน หน่วยงานภายนอก  จะน าไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจระหว่างสถานศึกษาและสังคมภายนอกสถานศึกษา การแบ่งปันความรู้ และแสดงศักยภาพนักเรียน 
นักศึกษา เป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา“เป็นสถานศึกษาเพ่ือการฝึกอาชีพ” และ              อัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา “ฝึกอาชีพ บริการชุมชน” และสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2560 – 2563   เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่ การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการวิชาการ
และวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น       
5.3  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพสู่
สังคม     

19 
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5.4  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพ  
5.5  เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ผู้เรียนแต่ละสาขางานไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 
 6.1.2  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการของโครงการ /กิจกรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และการบริหารจัดการสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
7. พื้นที่ด าเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม และ ชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

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

            

2.  วางแผนการด าเนินงาน             
3.  ด าเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน  5,000        
2. ค่าใช้สอย          
3. ค่าวัสดุ  25,000         

รวมทั้งสิ้น  30,000         

**หมายเหตุ**ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
10.1   บุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สู่ การ
พัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
 
10.2   ผู้เรียนทุกสาขางานได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิชาชีพในการให้บริการอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
10.3   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเสียสละ การมีจิตอาสาในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
สู่สังคม     
10.4   ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการวิชาการและวิชาชีพ 
10.5   มีการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
10.6   ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการรับบริการของโครงการ /กิจกรรม และมีผลการประเมินโดย
เฉลี่ย 3.51 - 5.00 

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  

12. การติดตามและการประเมินผล 
12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากด าเนินโครงการ 
 

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

14. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)     รองผู้อ านวยการฝุายบรหิารทรพัยากร 
              รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)        รองผู้อ านวยการฝุายแผนและความร่วมมือ 
              รองผู้อ านวยการฝุายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

 

 
 
 
 
 
 



231 
 

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

สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  กลยุทธ์ 1.6 การบริหารจัดการ
วัสดุครุภัณฑ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในฝุายแผนงานและความร่วมมือจะต้องใช้วัสดุส านักงานและอุปกรณ์ ที่จ าเป็นมาใช้ใน
สายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงต้องมีการ
ด าเนินการจัดหาวัสดุส านักงานเพื่อมาใช้ในการด าเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือมาใช้ในการด าเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการท างานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ จ านวนวัสดุส านักงานท่ีใช้มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและท าให้เกิด  
  ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  วัสดุส านักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและท าให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

1.  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. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค่าตอบแทน          

2. ค่าใช้สอย          

3. ค่าวัสด ุ  25,000        

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผูเ้ห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)   รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นายอุเทน พร้อมมูล   งานวางแผนและงบประมาณ  

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

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

เป้าประสงค์  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย่างมี
              คุณภาพและได้มาตรฐาน 

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

4. สภาพปจัจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ 
มาตรการของสถานศึกษา โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
มาตรฐาน 
ของสถานศึกษามุ่งสู่เปูาหมายและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
   ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณ จึงได้จัดท าโครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562  บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพิจารณาโครงการงบประมาณ 
ประจ าปี2562 ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากบุคลากรภายในสถานศึกษา  ในการจัดท าแผนปฏิบัติ 
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2562  ร่วมกัน และอบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษา  และเพ่ือให้ทุกฝุายงาน ได้น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลต่อไป  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
5.2  เพ่ือพิจารณาโครงการ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  จากบุคลากรภายในสถานศึกษา   

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
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5.3  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และน า 
ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       

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

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
อบรมเชิงปฏิบัติการการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
สถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. พื้นที่ด าเนนิการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 2562 

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

            

๒. วางแผนการด าเนินงาน             
๓. ด าเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

9. ค่าใช้จ่าย 
  หมวดรายจ่าย            
 
รายจ่าย  

จ านวน    
หน่วย 

จ านวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน  16,800        
๒. ค่าใช้สอย  10,000       
๓. ค่าวัสด ุ  8,400       

รวมทั้งสิ้น  35,200       

**หมายเหตุ ถั่วจ่ายเฉลี่ยทุกรายการ** 
10. ผลที่คาดว่าได้รับ 

10.1   วิทยาลัยฯ ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา  สู่การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี 
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10.2    วิทยาลัยฯ มีแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11. ปัญหาและอุปสรรค     -  

12.  การติดตามประเมินผล  
12.1  แบบสอบถาม 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินงานตามโครงการ 

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

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย) รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
 รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)    รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์) ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานประกันคุณภาพ  ฝ่ายแผนงานและความ
ร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการจัดท าประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าประกันให้ตรงกับตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 5.2. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลส าเร็จตรงตามตัวบ่งชี้ 
 5.3  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  บุคลากร  จ านวน  47  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  บุคลากรสามารถจัดท าประกันคุณภาพด้วยความเข้าใจและมีความถูกต้องและเหมาะสม 

7.  พื้นที่ด าเนนิการ    
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผ่านการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สี่ 
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8. วิธีการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕61 ๒๕62 ๒๕62 ๒๕62 

ต.ค
. 

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

ก.ย
. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการด าเนินงาน             

๓.  ด าเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             

 
9. ค่าใช้จ่าย 

          หมวด
รายจ่าย            
 
 
รายจ่าย  

 
จ านวน            
  
หน่วย 

จ านวนเงิน 

หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ.
62 

บก
ศ. 

อื่นๆ 

1.  ค่าตอบแทน - 10,000  - - - -  

ถั่วเฉลี่ย
ทุก

รายการ 

2.  ค่าใช้สอย - 5,000  - - - -  

3.  ค่าวัสด ุ - 15,000  - - - -  

รวมทั้งสิ้น - 30,000  - - - -  

10. ผลที่คาดว่าได้รับ 
10.1  บุคลากรสามารถจัดท าประกันคุณภาพด้วยความเข้าใจและมีความถูกต้องและเหมาะสม 
10.2  งานบรรลุผลส าเร็จ และเสร็จทันตามก าหนดเวลา ได้อย่างรวดเร็ว 

11.  ปัญหาและอุปสรรค 
 - 
12.  การติดตามประเมินผล 
 หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
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13. ผู้เสนอโครงการ  .........................(นางสาวเฉลิมพร   สายสนิท)  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

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

  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

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

        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการด าเนนิงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์    หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
                     หวัหน้างานความร่วมมือ 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม 
อุตสาหกรรม 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีความมุ่งมั่นมีการผลิตและพัฒนาก าลังคน ร่วมกับสถาน 
ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้จบการศึกษาตาม 
คุณสมบัติ มีประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีว 
ศึกษาต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านจัดการศึกษา 
 และกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
 5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิ ชาชีพสอดรับกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ๕.๓ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
   ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงและการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จ านวน ๒๐ แห่ง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  วิทยาลัยฯ ผลิตและพัฒนาก าลังคน ในด้านจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียน  
นักศึกษามีคุณสมบัติมีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
7.  พื้นที่ด าเนินการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 256๒ 256๒ 256๒ 
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 านวนหน่วย 
จ านวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
61 

อกศ. 
62 

บกศ. อื่น ๆ 

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

รวมท้ังสิ้น  20,๐๐๐        
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในด้านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยนืภายหลงัการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1๑.  การติดตามประเมินผล โครงการ รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ 
1๒.  ปัญหาและอุปสรรค - 
 

13.  ผู้เสนอโครงการ....................(นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน์)   หัวหน้างานความร่วมมือ 
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)  รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
  รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 
 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
          รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน 
นักศึกษา 
 

๑6. ผู้อนุมัติโครงการ ....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
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โครงการ  เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประจ าปี 2562  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางสาวสุทธดา  เมืองเสน     งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

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

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

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิต
ก าลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้  
   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ ของการจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทางวิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดท าเพ่ือประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกระดับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง 

5. วัตถุประสงค ์
5.1  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษา  
5.2  เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกสาขางานได้รับข่าวสารของทางวิทยาลัย 
5.3  เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกฝุายในสถานศึกษาเผยแพร่ข้อมูลวิทยาลัย 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1   ผู้เรียนและคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
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 6.2.1  บุคลากรในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จาก โครงการ กิจกรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝุาย  
7.  พื้นที่ด าเนินการ    วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

2561 2562 2562 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 
1  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. 
61 

อกศ.  
62 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค่าตอบแทน          
๒. ค่าใช้สอย       3,700   
๓. ค่าวัสด ุ           

รวมทั้งสิ้น        3,700   

10. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้มีการเผยแพร่งานในทุกด้าน 

11. ปัญหาและอุปสรรค  -  

12. การติดตามและการประเมินผล 
12.1  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากด าเนินโครงการ 

13. ผู้เสนอโครงการ.......................(นางสาวสุทธดา  เมืองเสน)  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
 

๑4. ผู้เห็นชอบโครงการ ....................(นายสุรชาติ   ชืน่พิชัย)    รองผู้อ านวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
    รองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ 

15. ผู้เห็นชอบโครงการ  ...................(นายธนวัฒน์  สีเมฆ)      รองผู้อ านวยการฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
        รองผู้อ านวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

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


