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วิทยาลัยฯ ให้บรรลุผลสําเร็จตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ต่อไป 
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 ส่วนที่ 1  
 

บทน า 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและภูมิภาค 

พันธกิจ 
1.  จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล 

       3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4.  เป็นแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ

ประเทศ 
5.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

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

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

มาตรการ 
 1.  ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 2.  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 3.  ปฏิรูปการเรียนการสอน 
 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
 5.  ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
 6.  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
 7.  การสร้างและกระจายโอกาส 
 8.  สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 



 9.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
 10.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 11.  ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

โครงการ 
 1. ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา) 
 2. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม) 
 3. โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา 
 4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 
 5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7. เงินอุดหนุนค่าบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ 
 8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
 9. เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 
 10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม 
 11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล 
 12. เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 
 13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
 14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 
 15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
 16. โครงการโรงเรียนพระราชทานกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 17. โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย 
 18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 
 19. โครงการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
 20. โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
 21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 23. โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน 
 24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ 



 26. โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา 
 27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 
 28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ 
 29. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุน
ปัญญาชาติ 
 30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ 
 31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
 32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐานให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนา
อาชีพประชาชน 
 34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา 
 37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
 38. โครงการศูนย์ความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง 
 39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 
 40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
 41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 
 42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
 43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
 44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูอาชีวศึกษา 
 45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เปูาหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 
 
 



 

 



นโยบาย  ยุทธศาสตร์  ที่เกี่ยวข้อง 
นโยบายรัฐบาล  11  ด้าน  คือ 
 1)  การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2)  การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
 3)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
 6)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 7)  การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 11)  ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม เสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
 4.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทาง
หนึ่ง 
 4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  กระจายอํานาจการบริหารจัด



การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
 4.4  พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุ
เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 4.5  ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่น
ที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 4.7  ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
 4.8  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวัฒธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
 4.9  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการ
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 4.10  ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 

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

 วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ. 2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ 
 1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วน
ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
 2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
 3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) 
 1)  ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด  การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 
 (พ.ศ.2552-2559) 
 การจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยึดทางสายกลางอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี  รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก  เพ่ือมุ่ง
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึด “คน”  เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาและสร้างการพัฒนาอยู่มี “ดุลยภาพ”  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ  รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
เป็นต้น   โดยคํานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2)  เจตนารมณ์ของแผน 
 แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพ่ือมุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกั บผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข”  และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ  
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน 
 3)  วัตถุประสงค์ของแผน 
 เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 -2559) 
จึงกําหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
 1.  พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานหลักของการพัฒนา 
 2.  เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
 3.  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญา 
และการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552-2558 
วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง”  มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั้งใน
เมืองและชนบท  พร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชน  ประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน 
พันธกิจ  1.  จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคน เพ่ือให้เท่าเทียม
กันทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท  ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเท่า
เทียมกัน 
  2.  พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกัเป็นสังคมที่วางอยู่บนฐานความรู้ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ขึ้นไป  โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 
  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเปูาหลัก คือ นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2.  สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 
 3.  ปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 4.  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 5.  การพัฒนาการให้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ 
 6.  สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสร้างทุนปัญญาชาติ 
 7.  การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 1.  ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันและเร่งรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ 
 2.  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 
 3.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 4.  ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
 5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
 7.  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 8.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 9.  รายการค่าดําเนินการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

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

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



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

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

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ 2558 



5 นโยบายทั่วไป 

 

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

2.  การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความสําคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและเป็น
ธรรม โดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

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

4.  การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการ
สร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมี
ฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน 

5.  การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ความสําคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับความ
ต้องการของสังคม 

 
 
 
 
 
 

7 นโยบายเฉพาะ 



(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 

 1.  การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
  เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 

1.1  การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
1.2  สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นที่อย่างจริงจัง 
1.3  สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษา

ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
1.4  มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษา

โดยการบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 
1.5  มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 

1.6  สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และสื่อมวลชน อย่างต่อเนื่อง 

 
 2.  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการด ารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย :  
  2.1  โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของรัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
  2.2  มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
  2.3  สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศสมาชิกอาเซียน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และให้
ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
  

3.  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 



  เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  3.1  มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
  3.2  มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
  3.3  มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา 
เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  3.4  มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อภาคการ
ผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล และ
อ่ืนๆ  ในสาขาที่มีความขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  โดยให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดทําความตกลงร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการ
ผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ   
  3.5  มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้และแนว
ทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
 

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



 

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

 6.  การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
  6.1  สามารถถ่ายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปี  เพ่ือให้การนําสู่การปฏิบัติสามารถดําเนินการได้อย่างชัดเจนและติดตาม
ความก้าวหน้าในการดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
  6.2  สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วั ดที่ชัดเจนเพ่ือประสิทธิภาพในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ  ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  6.3  หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
  6.4  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การได้
ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานให้บรรลุเปูาหมายได้ทันต่อ
เหตุการณ ์
  6.5  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา
อย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ  



รวมทั้งมีระบบการกํากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนด 
 

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

10 นโยบายเร่งด่วน 
(ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 



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

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย : 
โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการช่วยเหลือ

เยียวยาและฟ้ืนฟู ให้สามารถทําการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
 

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

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

 4.  ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
  เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 
  4.1  มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ 
อย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ การเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ทํากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพื้นฐานเพื่อการทํางาน การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
  4.2  นําร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐานและ
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 
 



 5.  เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือเด็กยากจน 
พิการ และด้อยโอกาส 
  เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 
  5.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
  5.2  สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบัน 
 

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

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

 8.  เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้เป็นไป
ในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศรวมทั้งไม่ขั ดต่อ
หลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   
 
 

เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 



  8.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
  8.2  มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 9.  เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศน
ศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นห มู่คณะของนักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย 
  9.1  มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตามขั้นตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่กําหนด 
  9.2  มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

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

ส่วนที่ 2 



ข้อมูลพื้นฐาน 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญา 

ทักษะเยี่ยม          เปี่ยมความรู้       เชิดชูคุณธรรม              สัมพันธ์ชุมชน 
วิสัยทัศน์ (vision) 

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

พันธกิจ (Mission) 
- จัดฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ให้สอดคล้องและตรงตามความต้องการของ
ชุมชน 
- จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
- ขยายโอกาส การเรียนรู้วิชาชีพสู่โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นที่ขาดโอกาสในการเรียน ให้สามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 - พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการและแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 2556 – 2559 

 - เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เปูาหมาย 
 - 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) 
 

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 
 
 

 

 

3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา 
 



กลยุทธ์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

เปูาประสงค์  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) 
เปูาประสงค์  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 
เปูาประสงค์  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 
เปูาประสงค์  พัฒนาและส่งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน  
   สังคม  ท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาศูนย์วิทยบริการเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
      กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร่วมกับปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
เปูาประสงค์  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 

เปูาประสงค์  พัฒนาเสริมสร้างพลเมืองไทยให้มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็น 
   พลเมืองที่ดีของประเทศและพลเมืองที่ดีของโลก 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ 1.2 ร่วมทํานุบํารุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยท้ังภายในและภายนอก 
 
แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาพลเมืองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 2.1 ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมสุขภาพพลเมืองด้วยการกีฬา และนันทนาการ 
 กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาอาชีพให้พลเมืองได้พ่ึงพาตนเองด้านอาชีพ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู่ความพร้อมในการเป็นพลเมืองโลกที่ดี 
 กลยุทธ์ 3.1 ผลิตและพัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะได้มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ 
   ระดับสากล 
 กลยุทธ์ 3.2 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติ และสร้างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
 กลยุทธ์ 3.3 สร้างความเข้มแข็งทางด้านภาษาให้พลเมืองไทยด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีก 
   อย่างน้อย 1 ภาษา 
 กลยุทธ์ 3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 
 

 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  ปฏิรูปการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
เปูาประสงค์  พัฒนาผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร 



 กลยุทธ์ 1.1 จัดทําแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
 กลยุทธ์ 1.3 จัดทําแผนการเรียนรู้รายวิชา  พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ 1.4 ร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนาและสร้างหลักสูตรวิชาชีพ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่  2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ 2.1 ผู้เข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 
 กลยุทธ์ 2.2 ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา 
 กลยุทธ์ 2.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
 กลยุทธ์ 2.4 การสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม 
 กลยุทธ์ 2.5 ผู้สําเร็จการฝึกอบรมนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา 
เปูาประสงค์  สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระดับคุณภาพภายในระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 1.2 บริหารจัดการโดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระดับคุณภาพในการด าเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 กลยุทธ์ 2.1 กําหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน 
 กลยุทธ์ 2.2 จัดส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ 
 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การประเมินผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 3.1 จัดทําแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
 กลยุทธ์ 3.2 ครู หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน จัดทํา SAR ตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้อง 
 กลยุทธ์ 3.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาและผลการประเมินผลและติดตามผลการ 
   ประกันคุณภาพภายใน 
 

 
 
 

4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



 4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ 

 

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

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

ผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

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

ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย      ต้นไทร 

ต้นไทร  คือ ต้นไม้ที่มีก่ิงใบ แผ่ไปกว้างใหญ่ไพศาล ให้ความร่มเย็น และนําความสุขมาให้แก่ผู้อยู่อาศัย           

สีประจ าวิทยาลัย     สีม่วงอ่อน 
สีม่วงอ่อน คือ เป็นสีที่แสดงถึงความอ่อนหวานน่ารัก ความเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง เป็นอมตะ 

ที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 12 ถนนเอกชัย ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง

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

 
 
4.2  ข้อมูลสถานศึกษาและอาคารสถานที่ 

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
ชื่อภาษาอังกฤษ  SAMUTSONGKHRAM POLYTECHNICAL COLLEGE 

mailto:ssptc@hotmail.com


ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่ 122 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทรศัพท์  โทร. 034 -716343 
โทรสาร   โทร. 034 – 716343 ต่อ 123 
เว็บไซต์   www.ssptc.ac.th 
อีเมล   ssptc@hotmail.com 
เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๒๑ ตารางวา   
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น 3 หลัง  ได้แก่ 
1. อาคารอํานวยการ จํานวน 1 หลัง 4 ห้อง 
2. อาคารเรียน  จํานวน 2 หลัง 38 ห้อง 

 

 

 

 

 

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


5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

        

คณะกรรมการบรหิารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการ 

นายณรงค์ชัย สุขสวคนธ ์ คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์ 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน ์
 

รองผูอ้ านวยการ ฝา่ยแผนงานและความร่วมมือ 

นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน ์
รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 

นายสราวธุ  กิจวงศ์ภักดิ์ 

 
งานบริหารท่ัวไป 

นางสาวรัตนา ชะนะ 

งานบุคลากร 
นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์  

งานการเงิน 
นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ ์  

งานบัญชี 
นางพชรมน  ซ่ือตรง  

งานอาคารสถานท่ี 
นายสมชาย  ด าสง่า 

งานพัสดุ 
นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย 

งานทะเบียน 
นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

งานประชาสัมพันธ์ 
นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล 

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
นายอุเทน  พร้อมมูล 

หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ 
นางสาวสุทธดา  เมืองเสน 

หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 
นายอานนท์  สิงห์จุ้ย 

หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ 
นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ 

หัวหน้างานความร่วมมือ 
นายพิรุณ ก้อนทอง 

 

หัวหน้างานกิจการ นักเรียน นักศึกษา 
นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
นายธเนศ  บุญโตนด 

หัวหน้างานปกครอง 
นายธีรทัต สื่อสุวรรณ 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพ 
นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล 

หัวหน้างานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา 
นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ 

หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
นางสมส่ง พูลผล 

หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน 
นางสมส่ง พูลผล 

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
นายอุเทน  พร้อมมูล 

หัวหน้างาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นายพิรุณ  ก้อนทอง 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
นายจิตรวรรณ แซ่หลี 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
นายอุเทน  พร้อมมูล 



6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

6.1 อัตราก าลัง ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 6  ตุลาคม  2557 
 

 

 ก.  ข้าราชการ   10 คน 
  1. ผู้บริหาร  3 คน 
  2. ข้าราชการครู  7 คน 
  3. ข้าราชการพลเรือน - คน 
 ข. ลูกจ้างประจ า   - คน 
  1. ท าหน้าที่สอน  - คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ค. พนักงานราชการ  9 คน 
  1. ท าหน้าที่สอน  9 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน 
 ง. ลูกจ้างชั่วคราว  23 คน 
  1. ท าหน้าที่สอน  7 คน 
  2. ทั่วไป/สนับสนุน 16 คน 
 
 
 

 ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน 
  1. ข้าราชการ  - คน 
  2. ลูกจ้างประจ า  - คน 
 
 

 

 

 

อัตราก าลังของ  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม             มีบุคลากรทั้งสิ้น  42  คน 
 

          จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ  - คน 

             ง. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น - คน 
  



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

- ต่ ากว่า ม.6   1 คน  4 คน  5 คน 
- ปวช./ม.6   - คน  - คน  - คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน  8 คน  8 คน 
- ปริญญาตรี   21 คน  4 คน  25 คน 
- ปริญญาโท   1 คน  - คน  1 คน 
- ปริญญาเอก   - คน  - คน  - คน 
  รวม  23 คน  16 คน  40 คน 
 
 
  6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
 ก. ครูผู้สอน   ข. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป/สนับสนุน 23 รวม  
- จ้างด้วยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบด าเนินงาน  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  7 คน  16 คน  23 คน 
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)  - คน  - คน  - คน 
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  - คน  - คน  - คน 
  รวม  7 คน  16 คน  23  คน 
 
  6.3 ข้อมูลบุลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
6.3.1 ข้าราชการ รวม 7 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน) 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

(ป.เอก/โท/ตรี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นางสาวเฉลิมพร สายสนิท ป. ตรี การชาย หัวหน้างานทะเบียน,ประกัน 
2. นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ ป. ตรี การบัญชี หัวหน้างานการเงิน 
3. นางจันทนา สมนึก ป. ตรี ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัวหน้างานหลักสูตรฯ 
4. นางสาวสุกัญญา ม่วงอยู่ ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสารบัญ 
5. นายอานนท์ สิงห์จุ้ย ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานอิเล็กทรอนิกส์ 
6. นายสุจินต์ นุชประเสริฐ ป. ตรี ช่างยนต์ หัวหน้างานพัสดุ,ช่างยนต์ 
7. นายอุเทน พร้อมมูล ป. ตรี สามัญ หัวหน้างานวางแผนฯ 
 



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

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

     

     
     

     
     

     

     
 
6.3.3 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 หัวหน้างานทวิภาคี 
5. นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล ป. ตรี สามัญ หัวหน้างานแนะแนว 

6. นางสาวสุทธิน ี สหนันทรายุทธ ป. ตรี การขาย หัวหน้างานสวัสดิการ 
7. นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้างานสื่อฯ 

8. นางพชรมน ซื่อตรง ป. ตรี การบัญชี หัวหน้างานบัญชี 

9. นางสาวสุทธดา เมืองเสน ป. ตรี คอมพิวเตอร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
 
 

 

             

      

 
 



6.3.4 ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 23 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

2. นางสาวนฤมล ทรัพย์สําราญ ป. ตรี อาหารและโภชนาการ หัวหน้าแผนกอาหารและ
โภชนาการ 

3. นางสาวพัสกร เหมือนพิมพ์ทอง ม.6 ตัดผม – เสริมสวย หัวหน้าแผนกตัดผม – เสริม
สวย 

4. นางสาวสรวีย ์ งามวงศ์ ป. ตรี คอมพิวเตอร์ - 

5. นางสาวกรรณิกา แก้วฉุย ป. โท คอมพิวเตอร์ - 
6. นางสาวจิน ถิง ถิง ป. ตรี สามัญ - 

7. นายชัยรัตน์ พิมมี ป. ตรี สามัญ - 

8. นางอัจฉรา บุญโตนด ป. ตรี - - งานทะเบียน,งานประกันฯ 
9. นางสาวมนัสนันท์ พ่ึงตัว ปวส. - - งานการเงิน 

10. นางสาวศรีวัย ผัดดี ป. ตรี - - งานบัญชี,บุคลากร 

11. นางจินตนา พุ่มทับทิม ปวส. - - งานวางแผนและความ
ร่วมมือ 

12. นางสาวศุภนารี ประยูรหงษ์ ป. ตรี - - งานพัสดุ 
13. นางศิริรัตน์ พระหันธงชัย ปวส. - - งานกิจกรรม 

14. นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณพาเพลิน ป. ตรี - - งานโครงการพิเศษฯ 

15. นางสาวพนัชกร รักธรรม ปวส. - - งานสารบัญ 
16. นางสาวรติชา มังกรวงค์ ปวส. - - งานบัญชี,บุคลากร 

17. นางสาวดวงหทัย สังข์ทอง ปวส. - - งานวิชาการ 

18. นางสาวปาหนัน สกุลบัณฑิตย์ ปวส. - - งานพัสดุ 
19. นางสาวนฤมล ดิษฐเกษม ปวส. - - งานวิทยบริการ,ห้องสมุด 

20. นายสุรินทร นิลมิตร ป.6 - - นักการภารโรง 
21. นายภูมิ กลิ่นจําปา ป.6 - - ขับรถยนต์ 

22. นางสาวเปมิกา อรุณรักษา ป.6  - - นักการภารโรง (แม่บ้าน) 

23. นายสมยศ สุทธวาวัน ม.3 - - นักการภารโรง 
 



 

7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน)  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

  
รวมทั้งสิ้น 252 คน 

   

หน่วย : คน 
  ภาคเรียนที ่2/2557(ปีปัจจุบัน)   

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

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   

รวมทั้งสิ้น 124 59 68 251 78 13 91       252 

1. ประเภทวชิาช่างอตุสาหกรรม                       

 - สาขาวิชา/งานยานยนต ์ 54 31 40 125             125 

 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)         8   8       8 

 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทียบโอน)         14 13 27         

 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์ 20 5 5 30             30 

2. ประเภทวชิา พณิชยกรรม/บริหารธรุกิจ                       

 - สาขาวิชา/งานการบัญช ี 16 9 6 31 17   17       48 

 - สาขาวิชา/งานการตลาด 16   4 20 21   21       41 

 - สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสํานักงาน 18 14 13 45 18   18         

3. ประเภทวชิา ..........................................                       

 - สาขาวิชา/งาน ........................................                       

 - สาขาวิชา/งาน ........................................                       
                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2557) รวมทั้งสิ้น   คน 
        2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 15 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมธัยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................ 

            

7.2 เปูาหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 



 

ปีการศึกษา 2558  (ปีต่อไป)  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

  
รวมท้ังสิ้น 260 คน 

   
หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 
  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   

รวมท้ังสิ้น 160     160 100   100       260 

1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งานยานยนต ์ 80     80             80 
 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)         20   20       20 
 - สาขาวิชา/เทคนิคยานยนต์ (เทยีบโอน) 20     20 20   20       40 
 - สาขาวิชา/งานอิเล็กทรอนิกส ์                       

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ                       
 - สาขาวิชา/งานการบัญชี 20     20 20   20       40 
 - สาขาวิชา/งานการตลาด 20     20 20   20       40 
 - สาขาวิชา/คอมพิวเตอร์ธรุกิจ/เทคโนโลยสีํานักงาน 20     20 20   20       40 

3. ประเภทวิชา ..........................................                       
 - สาขาวิชา/งาน ........................................                       
                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสัน้ ทั้งปีการศึกษา (2558) รวมท้ังสิ้น   คน 
     

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   2,620.00  คน 2.3 
หลักสตูรเกษตรฯ
ระยะสั้น ................ คน 2.3 

หลักสตูร 
ปชด. ................ 

   2.2 หลักสูตรเสรมิวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 
หลักสตูระยะสั้น 
ตชด. ................ คน 2.4 หลักสตูอื่น ๆ   1,400.00  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3  
 

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป) 

 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

        
1. ประมาณการรายรับ         23,886,573 บาท 
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 

 
4,381,899 บาท 

     - ยอดยกมาจากปี
ปัจจุบัน  3,195,706.38  บาท 

        - คาดว่ามีรายรับในปี
ต่อไป  1,186,193.00  บาท 

     ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 19,504,674 บาท 
 

 
งบบุคลากร  6,030,500 บาท 

    

 
งบดําเนินงาน 3,615,200 บาท 

    

 
งบลงทุน 5,750,000 บาท 

    

 
งบเงินอุดหนุน 2,354,474 บาท 

    

 
งบรายจ่ายอื่น 1,754,500 บาท 

    
        

2. ประมาณการรายจ่าย         บาท 

 
งบบุคลากร  

  
6,030,500 บาท 

 

 
 - เงินเดือน 

 
 3,400,000.00  บาท 

   

 
 - ค่าจ้างประจํา 

 
- บาท 

   

 
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  2,200,000.00  บาท 

   

 
 - เงินวิทยฐานะ 

 
   262,500.00  บาท 

   

 
 - ค่าตอบแทนรายเดือน    168,000.00  บาท 

   

 
งบด าเนินงาน 

  
3,615,200 บาท 

 

 
 -  ค่าตอบแทน 

 
 1,535,000.00  บาท 

   

 
 -  ค่าใช้สอย 

 
 759,500.00  บาท 

   

 
 -  ค่าวัสดุ 

 
 1,320,700.00  บาท 

   

 
งบลงทุน 

  
5,750,000 บาท 

 

 
 -  ค่าครุภัณฑ์ 

 
   350,000.00  บาท 

   

 
 -  ค่าสิ่งก่อสร้าง 

 
 5,400,000.00  บาท 

    



งบเงินอุดหนุน 
  

2,354,474 บาท 

 

 
 

 -  ค่าหนังสือ 
 

   
356,604.00  บาท 

   -  ค่าอุปกรณ์ 
 

    43,470.00  บาท 
  

 -  ค่าเครื่องแบบ 
 

   
176,400.00  บาท 

  
 -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   
259,350.00  บาท 

  
 -  ค่าจัดการเรียนการสอน 

 
1,518,650.00  บาท 

  งบรายจ่ายอ่ืน 
  

1,754,500 บาท 

 -  ศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน 
   
729,000.00  บาท 

  
 -  บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ 

   
132,000.00  บาท 

   -  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ฯ     38,500.00  บาท 
   - ลดปัญหาการออกกลางคันของ

ผู้เรียน     90,000.00  บาท 
   - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี     15,000.00  บาท 
   - ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการการ     79,000.00  บาท 
      อาชีวศึกษาทวิภาคี 

     - ส่งเสรมการมีงานท าของผู้ส าเร็จ     50,000.00  บาท 
    การศึกษา เรียนจบ พบงาน  

    
 - โครงการเสริมสร้างคุณภาพ 

   
200,000.00  บาท 

     สถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

    
 - สร้างรายได้และกระจายโอกาส 

   
421,000.00  บาท 

     ทางการศึกษา 
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          โครงการที่ 1 
โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานราชการ   

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการ จ านวน 9 อัตรา  โดยวิทยาลัยฯ จะต้องจ่าย

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นเวลา 12 เดือน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 9 อัตรา เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครู 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เงินค่าตอบแทนและเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานราชการ จ านวน 9 อัตรา 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  พนักงานราชการมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการด าเนินงาน 

 7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ    งบบุคลากร 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,200,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าตอบแทนและเงินช่วยค่าครองชีพพนักงานราชการครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   โครงการที่ 2 
โครงการจ่ายเงินค่าสาธารณปูโภค 

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

ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.1  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน คือ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ 

ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ และค่าอินเตอร์เน็ตในแต่ละเดือน ที่จะต้องจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้บริหารงาน

และการเรียนการสอนด าเนินไปได้ตามปกติ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้วิทยาลัยมีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ๑๒ เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การบริหารงาน การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการด าเนินงาน 

 7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ    งบค่าสาธารณูปโภค 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   350,000  บาท  

เป็นเงินรายได้สถานศึกษาท้ังสิ้น    400,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าสาธารณูปโภค   750,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณส าหรับจ่ายค่าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการที่ 3 
โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายช่ัวโมง 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีครูผู้สอนไม่เพียงพอ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจ้างครูจ้างสอนราย

ชั่วโมง เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ความรู้และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกําลังสําคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศ

ให้เจริญก้าวหน้า ในการจ้างครูจ้างสอนรายชั่วโมง ต้องมีค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายชั่วโมง เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ

ให้กับครูจ้างสอนรายชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครูจ้างสอนรายชั่วโมง ได้รับค่าตอบแทนครบ 12 เดือน 

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

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีครูจ้างสอนเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน นักเรียน

ได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

  

 

 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ    งบระยะสั้น 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 850,000  บาท  
 8.1 ค่าตอบแทน 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับครูจ้างสอน ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     โครงการที่ 4 
โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรทวิภาคี ตามวันเวลาราชการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่กํา หนดไว้ตาม

ความเหมาะสม  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดให้ครูได้รับค่าตอบแทนสอนพิเศษตามข้อกําหนดของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และเพ่ือ

สร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูได้รับค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษครบ 12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ    งบ ระยะสั้น 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   465,000  บาท  
 8.1 ค่าตอบแทน   
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณสําหรับจ่ายสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         โครงการที่ 5 
โครงการจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าอาหารท าการนอกเวลา 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรทวิภาคี และหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือบริหารให้ผู้เรียน และประชาชนทั่วไปได้รับ

ประโยชน์สูงสุด และได้รับความสะดวกในการเรียนการสอน การติดต่อประสานงาน จึงจัดให้มีผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการและวันหยุดราชการตามความจําเป็น  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไว้บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

ในการติดต่อประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน นอกเวลาราชการทั้งในวันทําการและวันหยุดราชการ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เพ่ือจัดให้มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้รับ

ค่าตอบแทน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การบริหารงานสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการ

สอนและปฏิบัติงานให้แก่ทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 



  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ    งบระยะสั้น 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000  บาท  

เป็นเงินรายได้สถานศึกษา   50,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน   250,000   บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการปกติ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการที่ 6 
โครงการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา ให้ไปอบรม

ประชุมสัมมนา ตามความจําเป็นและสมควร เพ่ือนําความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนให้นักเรียนมี

ความรู้ยิ่งขึ้น จึงมีความจําเป็นในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้กับผู้บริหาร ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปราชการ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการดํารงความ

ต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และนําความรู้มาพัฒนาสถานศึกษา  

 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  42 คน ได้ไปประชุม อบรม และ

สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับความรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการประชุม อบรม และสัมมนา มา

ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของตลาด  



  6.2.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ    งบระยะสั้น 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 250,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าใช้สอย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีงบประมาณสําหรับจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         โครงการที่ 7 
โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการที่ทําหน้าที่สอน ซึ่งวิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบ

ประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือนําส่งให้สํานักงานประกันสังคมเป็นประจําทุกเดือน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับการจ้างงาน และสร้างขวัญและกําลังใจให้กับพนักงานราชการ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  มีงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ จํานวน 9 อัตรา  

12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 พนักงานราชการ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล

ได ้

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 



 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ    งบระยะสั้น 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 81,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าใช้สอย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการที่ 8 
โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

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

ข้อ 2  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 1  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  
   1.4  การพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ให้เพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ ๆ  มาพัฒนาการจัดการเรียน การสอน  การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเพ่ือ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  สร้างความมีวินัย ความเสียสละ ความ

สามัคคีในหมู่คณะ  และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้ อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้บุคลากรทุกฝุายได้อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากแหล่งต่าง ๆ และได้ฝึกประสบการณ์ให้มี

ความรู้เพ่ิมเติมในด้านต่าง ๆ  เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่ งขึ้น ในทุก ๆ  ด้าน   เช่นการพัฒนาคุณภาพ

ทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ กิจกรรม และการบริหารทรัพยากร  ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร  

 5.2 เพ่ือให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้บริหาร  3   คน  ครู  23   คน  และบุคลากรทางการศึกษา  16  คนได้เข้ารับการอบรม

สัมมนาศึกษาดูงานพร้อมกัน 

  
 



6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้รับ

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถนําความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานและฝึก

ประสบการณ์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานในหน้าที่ และเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค์กร 

  6.2.2  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ได้เตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการดํารงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบ ประมาณระยะสั้น   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 320,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุ 
 8.2 ค่าใช้สอย 
 8.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อบรมตามโครงการที่ตั้งไว้ และได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม 
 9.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการดํารง
ความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 



        โครงการที่ 9 
โครงการ  จัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวรัตนา ชะนะ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข้อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการ
พัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกลุ่มวิชาชีพระยะสั้น มีความประสงค์จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการดําเนินงานจัดการเรียนการ 
สอน เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดําเนินการจัดหาวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุใช้ในการเรียนการสอน 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วัสดุฝึกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัย
สารพัดช่างสมุทรสงคราม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ  งบ ระยะสั้น  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 210,000 บาท ได้แก่  
 8.1 ค่าวัสดุ  210,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จํานวนวัสดุฝึกหลักสูตรวชิาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ทําให้เกิดประสิทธิ 
      ภาพสามารถพัฒนาการสอนได้ 
 
 



10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      โครงการที่ 10 
โครงการ  จัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ่ายเอกสาร 

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

-   นโยบายเฉพาะ(ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)    
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
-   จุดเน้น 10. การบริหารจัดการ  
 10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จําเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุเพ่ือการบริการถ่ายเอกสารให้เพียงพอกับ
งานในแต่ละฝุาย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน  เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การบริหารด้านเอกสารเป็นไปด้วยด้วยความเรียบร้อย  

5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เอกสารที่ต้องดําเนินการถ่ายเอกสาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 งานด้านเอกสารในฝุายบริหารงานทั่วไปมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานห้อง   เอกสาร

การพิมพ์ ห้องสํานักงานฝุายบริหารทรัพยากร 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  สถานที่   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
7.2  ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2557  –  กันยายน   2558 
7.3  ขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 

  7.3.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  7.3.2  วางแผนการดําเนินงาน 
  7.3.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
  7.3.4  สรุปและประเมินผล 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ ระยะสั้น 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  เดือนละ 3,000 บาท  12 เดือน เป็นเงิน  36,000  บาท 
 8.2 ค่าบริการถ่ายเอกสารส่วนเกิน  ประมาณเดือนละ 1,000 บาท  12 เดือน เป็นเงิน  12,000  บาท 
 8.3 ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร  เป็นเงิน  2,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในงานบริหารทั่วไป ฝุายบริหารทรัพยากร          
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

จากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบร้อย  ทําให้งานบริการด้าน

เอกสารนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)    หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 11 
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.1    10  นโยบายเร่งด่วน   นโยบายที่  10  เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน  ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเปูาหมายและกรอบระยะเวลาที่กําหนด  เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 10.2  มี
การกําหนดตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย  โครงการ  และกิจกรรม  รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ  มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ  ตามภารกิจของวิทยาลัยฯและหน่วยงานต้นสังกัด  ดังนั้น
จึงจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให้มีพร้อมในการใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

 5.2  เพ่ือให้การทํางานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 วัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ   ก.ย. 2557  –   ต.ค. 2557   
 7.2 วางแผนดําเนินงาน   ต.ค. 2557 

7.3 ดําเนินงานตามโครงการ    ครั้งที่  1  พ.ย. 2557   
7.4 สรุปและประเมินผล   ก.พ. 2558 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณระยะสั้น  จํานวน 100,000  บาท   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก่  ค่าวัสดุ  100,000 บาท 
 

 



9. ผลที่คาดว่าได้รับ ยานพาหนะของวิทยาลัยฯมีวัสดุเชื้อเพลิงใช้อย่างเพียงพอ  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ   ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย)      หัวหน้างานพัสดุ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           โครงการที่  12 
โครงการจัดหาวัสดุ  ซ่อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย หัวหน้างานพัสดุ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.1    10  นโยบายเร่งด่วน   นโยบายที่  10  เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน  ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเปูาหมายและกรอบระยะเวลาที่กําหนด  เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 10.2  มี
การกําหนดตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย  โครงการ  และกิจกรรม  รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ  มียานพาหนะที่ใช้ในงานราชการ  ตามภารกิจของวิทยาลัยฯและหน่วยงานต้นสังกัด  ดังนั้น
เพ่ือยืดอายุการใช้งาน  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะใหม่  จึงจําเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ยานพาหนะให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเตรียมการซ่อมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

5.2  เพ่ือยืดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

5.3  เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานตามภารกิจ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ซ่อมแซมยานพาหนะที่ชํารุดตามจํานวน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ยานพาหนะใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ   ก.ย. 2557  –   ต.ค. 2557   
 7.2 วางแผนดําเนินงาน   ต.ค. 2557 

7.3 ดําเนินงานตามโครงการ    ครั้งที่  1  พ.ย. 2557   
7.4 สรุปและประเมินผล   ก.พ. 2558 

 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณระยะสั้น  จํานวน 50,000  บาท   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่  ค่าวัสดุ  50,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ ยึดอายุการใช้งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ   ความคิดเห็นผู้ใช้ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย)      หัวหน้างานพัสดุ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการที่  13 
โครงการจัดหาวัสดุ  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย  หัวหน้างานพัสดุ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.1    10  นโยบายเร่งด่วน   นโยบายที่  10  เร่งดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน  ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเปูาหมายและกรอบระยะเวลาที่กําหนด  เปูาหมายในการดําเนินนโยบาย 10.2  มี
การกําหนดตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย  โครงการ  และกิจกรรม  รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ  มีครุภัณฑ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโดยใช้ในการเรียนการสอน  และสนับสนุนการเรียนการสอน  ที่มี
การชํารุดทรุดโทรม  เพื่อยืดอายุการใช้งาน  และลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่  ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมแซม
และบํารุงรักษาครุภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเตรียมการซ่อมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 

 5.2  เพื่อให้การทํางานที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.2.1 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชํารุดตามจํานวน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ครุภัณฑ์ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ   ก.ย. 2557  –   ต.ค. 2557   
 7.2 วางแผนดําเนินงาน   ต.ค. 2557 

7.3 ดําเนินงานตามโครงการ    ครั้งที่  1  พ.ย. 2557   
7.4 สรุปและประเมินผล   ก.พ. 2558 

 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณระยะสั้น  จํานวน 30,000  บาท   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่  ค่าวัสดุ  30,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ ยึดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ   ความคิดเห็นผู้ใช้ครุภัณฑ์ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสุรชาติ  ชืน่พิชัย)       หัวหน้างานพัสดุ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     โครงการที่ 14 
โครงการ...จัดหาวัสดุบ ารุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เร่งดําเนินการตามนโยบาย(ข้อ10)เร่งด่วนขอบคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
           มีการกําหนดตัวชี้วัด(ข้อ10.2) ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานอาคารสถานที่มีความจําเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการปรับปรุงบํารุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตาม
นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงต้องเตรียมพร้อมเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุใช้ในงานอาคารสถานที่ 

 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสด-ุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. – พ.ย. 57 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน      พ.ย. – ธ.ค. 57 
7.2  ดําเนินงานตามโครงการ    ม.ค. – ส.ค. 58 
7.3  สรุปและประเมินผล         ก.ย. 58 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
          จากเงิน งบประมาณ  งบ ระยะสั้น 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท  

 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 วัสดุ-อุปกรณ์ และการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
          10.1 หลังดําเนินงานตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสมชาย  ดาํสง่า)    หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ)์  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการที่ 15 
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสัญจรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล   งานประชาสัมพันธ์   
   ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายทั่วไป  ข้อ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมนําแนว   ทางการพัฒนา     
ระบบการจัดการศึกษา 
 

นโยบายเฉพาะ ข้อ 2 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
   ข้อ 3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและ
สามัญศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ  
 

นโยบายเร่งด่วน  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน 
 นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
   ข้อ 3.2  มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพ
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน  
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
              ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 

5. วัตถุประสงค์      
          1. เพื่อสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน   
           2. .เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ            
          3. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 



6. เปูาหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 จํานวนผู้เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน 10% 
            6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 สามารถนําวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านประชาสัมพันธ์สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับ
ภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตร
หลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
   7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   7.2 วางแผนการดําเนินงาน 
   7.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
   7.4 สรุปและประเมินผล 
   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
   สถานที ่  ห้องประชาสัมพันธ์  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณ งบระยะสั้น  30,000 บาท  ได้แก่ ค่าวัสดุ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. สามารถส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          3. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
      10.1 ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวเรืองรัตน์ นิลอุบล)    หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 



        โครงการที่ 16 
โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานฝุายบริหารทรัพยากร  

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

-   นโยบายเฉพาะ(ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)   6. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

-   จุดเน้น     10.   การบริหารจัดการ  
 10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จําเป็นต้องมีวัสดุสํานักงานในงานต่าง ๆ ของฝุายบริหารทรัพยากร  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้งานสํานักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
5.3 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝุายบริหารทรัพยากร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 งานในฝุายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  สถานที่   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
7.2  ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2557  –  กันยายน   2558 
7.3  ขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 

  7.3.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  7.3.2  วางแผนการดําเนินงาน 
  7.3.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
  7.3.4  สรุปและประเมินผล 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ  ระยะสั้น  31,000 บาท, งบ ปวส. 20,000 บาท 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  51,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป   
 8.2  จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานบุคลากร   
 8.3  จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานการเงิน   
 8.4  จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานทะเบียน   
 8.5  จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานอาคารสถานที่   
 8.6  จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานบัญชี 
 8.7  จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานพัสดุ 
 8.8  จัดซื้อวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝุายบริหารทรัพยากร 
 9.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

จากวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย ทําให้งานที่ออกมานั้นมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด                                                     

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)     หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการที่ 17 
โครงการจ้างเหมาบริการจ้างยามรักษาความปลอดภัย 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เร่งดําเนินการตามนโยบาย(ข้อ10)เร่งด่วนขอบคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
           มีการกําหนดตัวชี้วัด(ข้อ10.2) ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินทางราชการที่ต้องดูแลรักษาจากการ
โจรกรรม และเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา จึงมีความจําเป็นที่ต้องจ้างยาม
รักษาความปลอดภัยดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือความปลอดภัยทรัพย์สินในสถานศึกษา 

 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ยามรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. – พ.ย. 57 
 7.2  วางแผนการดําเนินงาน      พ.ย. – ธ.ค. 57 
           7.2  ดําเนินงานตามโครงการ    ม.ค. – ส.ค. 58 
           7.3  สรุปและประเมินผล         ก.ย. 58 

 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
          จากเงิน งบประมาณ  งบ ปวช. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 244,800 บาท  

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ทรัพย์สินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
          10.1 หลังดําเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสมฃาย  ดําสง่า)    หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      โครงการที่  18 
โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.1    7  นโยบายเฉพาะ   นโยบายที่  3  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
   การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาช่างยนต์  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ซึ่งมีรายวิชาต่างๆ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ในการฝึกทักษะให้กับผู้เรียน  
โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความชํานาญจนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝึก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญยิ่ง  
ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์จึงจัดทําโครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ    
 5.2  เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  110  คน  มีวัสดุฝึก 
  6.1.2 นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จํานวน  30  คน มีวัสดุฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ   ก.ย. 2557  –   ต.ค. 2557   
 7.2 วางแผนดําเนินงาน   ต.ค. 2557 

7.3 ดําเนินงานตามโครงการ    ครั้งที่  1  พ.ย. 2557  ครั้งที่  2  ม.ค. 2558 
7.4 สรุปและประเมินผล   ก.พ. 2558 

 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ  งบ.ปวช.  จํานวน 106,500  บาท   
 ได้แก่   ค่าวัสดุฝึก  106,500 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนแผนกวิชา 
ช่างยนต์ในหัวข้อความพอเพียงของวัสดุฝึก 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)     หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   โครงการที่  19 
โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.1    7  นโยบายเฉพาะ   นโยบายที่  3  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุน 
   การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  ซึ่งเป็นวิชาชีพ
พ้ืนฐานเรียนร่วมช่างอุตสาหกรรม  ได้แก่นักเรียนแผนกช่างยนต์  และนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งมี
รายวิชาต่างๆ  ในภาคปฏิบัติ  เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียน  โดยในการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนจนมีความชํานาญ
จนสามารถปฏิบัติงานได้จริงและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝึก  เครื่องมือ  อุปกรณ์ให้
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีความสําคัญยิ่ง  ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงจัดทําโครงการจัดหาวัสดุฝึก
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝึกในการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ    
 5.2  เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5.3  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  50  คน  มีวัสดุฝึก 
  6.1.2 นักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จํานวน  20  คน มีวัสดุฝึก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
  6.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากขึ้น 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ   ก.ย. 2557  –   ต.ค. 2557   
 7.2 วางแผนดําเนินงาน   ต.ค. 2557 

7.3 ดําเนินงานตามโครงการ    พ.ย. 2557   
7.4 สรุปและประเมินผล   ก.พ. 2558 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบ.ปวช.  จํานวน 20,000  บาท   
  ได้แก่    ค่าวัสดุฝึก 20,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ   ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนแผนกวิชา 

เทคนิคพ้ืนฐานในหัวข้อความพอเพียงของวัสดุฝึก 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)     หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       โครงการที่ 20 
โครงการ จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอานนท์  สิงห์จุ้ย หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูากําลังและอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ลักษณะโครงการ                โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                  โครงการตามภาระงานประจํา 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนต้องใช้สื่อการเรียนการสอน ประเภท  เครื่องมือ และวัสดุ เพ่ือนํามาใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้   ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส์
จึงได้จัดทําโครงการนี้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 
 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจํานวน  28  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

ขั้นตอนด าเนินการ 

7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 วางแผนการดําเนินงาน 
 7.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
 7.4 สรุปและประเมินผล 
 
 
 
 



 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน งบประมาณ งบ ปวช. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น .........46,500...........บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าวัสดุ  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

ประเมินผลจากการเรียนการสอน 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายอานนท์  สิงห์จุ้ย)       หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      โครงการที่ 21 
โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานสาขาวิชาการบัญชี 

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

ในการดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
    จุดเนน้ที่ 1    เร่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  

ข้อ 1.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ท้ังภายในประเทศและระดับสากล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการใช้วัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้พ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุสํานักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีความราบรื่น คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี 100 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

    ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558     

    ขั้นตอน 

    7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    7.2 วางแผนการดําเนินงาน 

    7.3 ดําเนินงานตามโครงการ 

    7.4 สรุปและประเมินผล  

    สถานที่  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากงินงบประมาณ งบปวช. 36,500 บาท ได้แก่ 

 8.1 ค่าวัสดุ  36,500 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
        10.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์)    หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



         โครงการที่ 22 
โครงการจัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ   นายสมชาย  ดําสง่า  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

 โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 เร่งดําเนินการตามนโยบาย(ข้อ10)เร่งด่วนขอบคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งท่ีเป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมายและกรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 
           มีการกําหนดตัวชี้วัด(ข้อ10.2) ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอย่างเป็นรูปธรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
แบบ วัสดุอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียน ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา จึงต้องเตรียมพร้อม
เรื่องวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าว 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 

 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสด-ุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ต.ค. – พ.ย. 57 
 7.2  วางแผนการดําเนินงาน      พ.ย. – ธ.ค. 57 
           7.2  ดําเนินงานตามโครงการ    ม.ค. – ส.ค. 58 
           7.3  สรุปและประเมินผล         ก.ย. 58 

 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
          จากเงิน  งบประมาณ  งบ ปวช. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 46,500บาท  

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 วัสดุ-อุปกรณ์ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
          10.1หลังดําเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสมชาย  ดาํสง่า)        หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      โครงการที่ 23 
โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานสาขาวิชาการตลาด 

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

ในการดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
    จุดเนน้ที่ 1    เร่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้ศึกษา  

ข้อ 1.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนให้ตรงกับอุปสงค์ท้ังภายในประเทศและระดับสากล 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสาขาวิชาการตลาด มีความต้องการใช้วัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต้พ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุสํานักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีความราบรื่น คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี 20 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

    ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558     

    ขั้นตอน 

    7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    7.2 วางแผนการดําเนินงาน 

    7.3 ดําเนินงานตามโครงการ 

    7.4 สรุปและประเมินผล  

    สถานที่  สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากงินงบประมาณ  งบปวช. 36,500 บาท ได้แก่ 

 8.1 ค่าวัสดุ  36,500 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ภายใต้พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
        10.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)    หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        โครงการที่ 24 
โครงการ จัดหาวัสดุฝึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอุเทน พร้อมมูล หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ                โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
                  โครงการตามภาระงานประจํา 
        โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ นโยบายทั่วไป ข้อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนมี
ความสําคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วยรายวิชาต่างๆ ที่สําคัญได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พล
ศึกษา และสังคมศึกษา ซึ่งต้องจัดเตรียมวัสดุฝึกเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ และเกิด
ประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้ครบถ้วนกระบวนการ มีความหลากหลาย ตลอดจนผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะอย่างเหมาะสมจึงได้จัดทําโครงการจัดหาวัสดุฝึกเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุฝึกใช้สําหรับการเรียนการสอน ตามใบงานและแผนการสอนในรายวิชาต่างๆอย่าง
เต็มศักยภาพ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จํานวน ๒๕๐ คน/หมวดวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู้
ครบถ้วนกระบวนการ ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 พื้นที่ด าเนินการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ 

ขั้นตอนด าเนินการ 

7.1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 7.2 วางแผนการดําเนินงาน 
 7.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
 7.4 สรุปและประเมินผล 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ งบปวช. 36,500 บาท   

 8.1 ค่าวัสดุ 36,500 บาท ได้แก่ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา มีวัสดุสําหรับใช้ประกอบการเรียนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายอุเทน  พร้อมมูล)       หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 25 
โครงการ  โครงการพัฒนาศกัยภาพผู้เรียนสู่การสอบ V-NET ประจ าปีการศึกษา 2557 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสาวรัตนา  ชะนะ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 5 นโยบายทั่วไป ข้อ 3 การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทาง
การศึกษา จะต้องให้ความสําคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับไปกับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วมมากกว่า
ส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนม
ประเพณีอันดีงามของไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน นักศึกษาทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2557 โดยกําหนดให้สถานศึกษาทําการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ต่อไป                 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบ V-NET 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนนักเรียนที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจํานวน  63  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบ V-NET 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินงบประมาณ  งบ ปวช. 6,000 บาท ได้แก่  
 8.1 ค่าวัสดุ  6,000 บาท 
 
 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความพร้อมในการทดสอบ V-NET  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)       หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 26  
โครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และท่ีอยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ   บุญโตนด   งานครูที่ปรึกษา  
 ฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากวิทยาลัยแล้ว ผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา  คือ 
ผู้ปกครองและชุมชน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน   ซึ่งถือเป็นผู้ที่จะพัฒนาชาติ บ้านเมืองต่อไป ปัจจุบัน
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได้บั่นทอนคุณภาพ  ชีวิตมนุษย์ในสังคม
เป็นอย่างมาก  ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือ  เยาวชน  ที่อยู่ในสถาบันครอบครัวอัน  ประกอบด้วย พ่อ  แม่  ซึ่งมี
เวลาให้ลูก ๆ น้อยลง  บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน  ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลาน  ทําให้การ
ดูแลเยาวชนไม่ทั่วถึง  ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนจึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้าน
ขึ้น  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน  เป็นการเสริมสร้าง  พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน   
5.2  เพื่อช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
5.3  เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองให้มีความใกล้ชิดมากข้ึน 
5.4  เพื่อนิเทศ กํากับ การติดตามและส่งเสริมการดําเนินงานระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ให้ดีขึ้น 
5.5  เพื่อสร้างความเข้าใจของระหว่างครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ให้ตรงกันในการดําเนินงานของโรงเรียน 
5.6  เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอน 
5.7  เพื่อให้ครูได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ     

6.1.1  บ้านนักเรียน จํานวน  288  หลัง 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ผลการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ 
 



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ  งบปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท ได้แก่ 
 8.1  ค่าวัสดุ   5,000  บาท 
 8.2  ค่าตอบแทน  10,000  บาท 
 8.3  ค่าใช้สอย  10,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1  การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น  
9.2  ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าใจในปัญหาของนักเรียน  
9.3  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 10.2  รายงานผลการดําเนินงาน (PDCA)63 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธเนศ  บุญโตนด)        หวัหน้างานครูที่ปรึกษา 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 27 
โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานฝุายวิชาการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ ์รองผู้อํานวยการฯ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข้อที่ 6.4 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือปรุงปรับ
กระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณและจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยฝุายวิชาการ มีความจําเป็นในการจัดหาวัสดุสํานักงานฝุายวิชาการ เพื่อใช้ในการดําเนินงานซึ่ง
ประกอบด้วย งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน, งานวัดผลและประเมินผล, งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี, งาน
สื่อการเรียนการสอน, และงานวิทยบริการและห้องสมุด เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การทํางานในส่วนของฝุายวิชาการเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
 5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วัสดุสํานักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินงบประมาณ  งบ ปวช  21,000 บาท ,งบ ปวส. 20,000 บาท 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 41,000 บาท ได้แก่  
 8.1 ค่าวัสดุ  41,000 บาท 
 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จํานวนวัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ ในฝุายวิชาการ มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน       
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

10.1 จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ  
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการที่ 28 
โครงการจัดหาวัสดุส านักงานฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์   รองผู้อํานวยการฯ 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในฝุายพัฒนาการศึกษาจะต้องใช้วัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ ที่จําเป็นมาใช้ในสายงาน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการดําเนินการ
จัดหาวัสดุสํานักงานเพ่ือมาใช้ในการดําเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วัสดุสํานักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินงบประมาณ  งบ ปวช  21,000 บาท ,งบ ปวส. 20,000 บาท 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 41,000 บาท ได้แก่  
 8.1 ค่าวัสดุ  41,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 จํานวนวัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ ในฝุายวิชาการ มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน       
 



10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
10.1 จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 29 
โครงการ จัดหาวัสดุส านักงานฝุายแผนงานและความร่วมมือ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายอุเทน  พร้อมมูล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 

5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยในฝุายแผนงานและความร่วมมือจะต้องใช้วัสดุสํานักงานและอุปกรณ์ ที่จําเป็นมาใช้ใน
สายงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงต้องมีการ
ดําเนินการจัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การจัดหาวัสดุสํานักงานเพื่อมาใช้ในการดําเนินงานในการพัฒนาในสายงานต่างๆ 
 5.2.เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วัสดุสํานักงานที่ใช้มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและทําให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน เงินงบประมาณ  งบ ปวช  21,000 บาท ,งบ ปวส. 20,000 บาท 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 41,000 บาท ได้แก่  
 8.1 ค่าวัสดุ  41,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 จํานวนวัสดุสํานักงานท่ีใช้ในงานต่างๆ ในฝุายวิชาการ มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทําให้เกิด
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน       
 



10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
10.1 จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายอุเทน  พร้อมมูล)   หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        โครงการที่ 30 
 โครงการเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ตวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุทธดา  เมืองเสน  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 

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

1. เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
              ในการปฏิบัติงานด้านศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีความจําเป็นในการเผยแพร่ข่าวสาร ทางเว็บไซต์ของ
วิทยาลัยเพื่อให้มีประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
5. วัตถุประสงค์      

1. เพ่ือให้เว็บไซต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูล 
3. เพ่ือให้บุคลากรและนักเรียนนักศึกษาได้ดูข้อมูลอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

6 . เปูาหมาย และตัวชี้วัด  
                 6.1  เชิงปริมาณ  
                        6.1.1 ได้พ้ืนที่อินเตอร์ที่มีขนาดมากข้ึน 
                 6.2  เชิงคุณภาพ  
                        6.2.1 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
    7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

   7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
    7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
    7.4  สรุปและประเมินผล 
    ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
    สถานที ่  ห้องปฏิบัติงาน V-cop วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
      จากเงินงบประมาณ งบ ปวส. 3,700 บาท   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเว็บไซต์ขนาด 20 กิกะไบต์ 
 



10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
              แบบสํารวจความพึงพอใจในเว็บไซต์สําหรับผู้ที่ใช้งาน 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวสุทธดา  เมืองเสน)   หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 31 
โครงการส่งเสรินนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนสู่อาเซียน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวจิตรวรรณ แซ่หลี หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3. ปฏิรูปด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ มีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ CAI  เพ่ือเป็นการส่งเสริมในการใช้สื่อการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนและตัวผู้สอนสามารถนําเสนอสื่อการเรียนการสอนได้ และยังสามารถ
พัฒนานักเรียน นักศึกษา ร่วมทั้งสามารถพัฒนาตัวผู้สอนในการใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมี่ประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 5.2. เพ่ือนําอุปกรณ์เทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน  
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
   7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

    7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
    7.4  สรุปและประเมินผล 
    ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
    สถานที ่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน งบประมาณ งบ ปวส. 30,000 บาท 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้สื่อการเรียนการสอน 
 
 



10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวจิตรวรรณ  แซ่หลี)   หัวหน้างานสื่อกาเรียนการสอน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



โครงการที่ 32 

โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับระบบงานทะเบียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   หัวหน้างานทะเบียน   
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

ในปัจจุบันการดําเนินงานจะต้องมีความรวดเร็วและทันสมัย สามารถลิ้ งข้อมูลกันได้ทั่วทุกงาน ดังนั้น 
วิทยาลัยฯ จึงเห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานแบบนี้ จึงต้องจัดพัฒนาบุคลากรในการใช้โปรแกรม ศธ.02 เพ่ือให้
งานแต่ละงานได้ทํางานได้อย่างรวดเร็ว เช่น งานทะเบียน งานวัดผล งานหลักสูตร งานแนะแนว งานครูที่ปรึกษา 
งานการเงิน งานบุคลากร ฯลฯ 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานทะเบียน 
 5.2. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จ 
 5.3  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงาน 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  บุคลากร  จํานวน  45  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  บุคลากรมีเจตคติที่ดี และสามารถใช้ระบบงานทะเบียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน/

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดีด้วยความเข้าใจ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 

 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ  งบปวส. 30,000 บาท 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได้แก่ 
 8.1  ค่าวัสดุ            10,000  บาท 
 8.2  ค่าตอบแทน            15,000  บาท 
 8.3  ค่าใช้สอย   5,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1.  หน่วยงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย มีการดําเนินงานที่มีความสอดคล้องกันได้ 
9.2  งานบรรลุผลสําเร็จ และเสร็จทันตามกําหนดเวลา ได้อย่างรวดเร็ว 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ ประเมินจากการปฏิบัติงาน 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท)  หัวหน้างานทะเบียน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       โครงการที่  33 
โครงการติดตั้งพัดลมเพดานห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3.1.1    10  นโยบายเร่งด่วน   นโยบายที่  3  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา  ปรับภาพลักษณ์ 

และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจให้ศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนกวิชาช่างยนต์  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ซึ่งมีรายวิชาต่างๆ  ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ในการเรียนการสอนผู้เรียน
จะต้องเรียนทฤษฎี  และฝึกทักษะในห้องเรียนที่มีอากาศร้อนตลอดจนมีการถ่ายเทน้อยมาก  ในบางกรณีท่ีทําการ
สตาร์ทเครื่องยนต์ทําให้ไอเสีย  หรือแก๊สพิษจากเครื่องยนต์สะสมอยู่ภายในห้องเรียนซึ่งจะให้นักเรียนไม่มีสมาธิใน
การเรียนและเป็นอันตรายกับครูผู้สอนและนักเรียนร้อน  ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเบื้องต้นแผนกวิชาช่างยนต์จึง
จัดทําโครงการติดตั้งพัดลมเพดานห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้มีพัดลมเพดานลดความร้อนและระบายอากาศให้กับนักเรียนนักศึกษา 
 5.2  เพื่อลดอันตรายจากก๊าชพิษท่ีเกิดจากไอเสียเครื่องยนต์ภายในห้องเรียน 
 5.3  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีพัดลมเพดานติดตั้งในห้องเรียนแผนกวิชาช่างยนต์จํานวน  5  ห้อง  20  ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน  นักศึกษามีสมาธิในการเรียนการสอนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ   ก.ย. 2557  –   ต.ค. 2557   
 7.2 วางแผนดําเนินงาน   ต.ค. 2557 

7.3 ดําเนินงานตามโครงการ    1  พ.ย. 2557   
7.4 สรุปและประเมินผล   ก.พ. 2558 

 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงิน  งบประมาณ งบ.ปวส.  จํานวน 30,000  บาท   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่  ค่าครุภัณฑ์ 
 9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ นักเรียนนักศึกษามีวัสดุฝึกเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ   ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาและครูผู้สอนแผนกวิชา 

ช่างยนต์และการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)     หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 34 
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

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

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้
ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 งานประกันคุณภาพ ยังขาดความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินทั้งในส่วนของการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในและตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ในด้านข้อมูล เครื่องมือประเมินและการดําเนินงานด้านเอกสาร
ข้อมูลทางงานประกันคุณภาพจะต้องจัดทําการเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา
ข้อมูล 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงาน 
 5.2. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จ 
 5.3 เพ่ือเตรียมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  มีสถานที่จัดเก็บเอกสารงานประกันฯ ที่มคีวามพร้อมในการจัดทําประกันคุณภาพ ในการ

รองรับการตรวจประเมิน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  งานประกันคุณภาพสามารถดําเนินงานไปด้วยดีตรงตามข้อกําหนดที่ สมศ. กําหนด 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ  งบปวส. 30,000 บาท 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได้แก่ 
 8.1  ค่าวัสดุ  30,000  บาท 
 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1.  ห้องประกันคุณภาพมีความพร้อมรับการตรวจ 
9.2.  งานบรรลุผลสําเร็จ และเสร็จทันตามกําหนดเวลา 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท)  หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      โครงการที่ 35 

โครงการด าเนนิงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ      นายพิรุณ    ก้อนทอง    หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจํา 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการตามกลุ่ม 

อุตสาหกรรม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   มีความมุ่งมั่นมีการผลิตและพัฒนากําลังคนร่วมกับสถาน

ประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือให้จบการศึกษามี 

คุณสมบัติ   มีประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับความต้องการของสถานประกอบการหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากําลังคนของประเทศ ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพ่ือดําเนินงานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านจัดการศึกษา 

และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะวิชาชีพ สอดรับกับ 

ความต้องการของสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 5.3 เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 .ดําเนินการจัดทําบันทึกข้อตกลงและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน 

ภาครัฐและเอกชน จํานวน 10 แห่ง 

  

 

 

 

 



6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วิทยาลัย ฯ ผลิตและพัฒนากําลังคน ในด้านจัดการศึกษาและกิจกรรมต่าง  ๆ   เพ่ือให้

นักเรียน นักศึกษามีคุณสมบัติมีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับความต้องการ

ของสถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม  2557 – กันยายน  2558  

          7.2 สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กับ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม. 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน งบประมาณ   งบ ปวส. 10,300 บาท  เงินรายได้สถานศึกษา. 30,000 บาท 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ได้แก่ 

 8.1  ค่าใช้สอย     10,300     บาท 

 8.2  ค่าวัสดุ        30,000     บาท 

 (ท้ังหมดถั่วจ่ายทุกรายการ) 

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 9.1 วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในด้านการจัด 

 การศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 จากผลการปฏิบัติงาน 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายพิรุณ  ก้อนทอง)   หัวหน้างานงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     โครงการที่ 36 
โครงการจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้าง) 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จําเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในฝุายต่าง ๆ ให้เพียงพอกับงานในแต่

ละฝุาย เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระครูผู้สอนในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 16 อัตรา ที่เป็นฝุายสนับสนุนงานธุรการของวิทยาลัยให้สําเร็จ

ลุล่วงไปด้วยดี 

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

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 



 7.4  สรุปและประเมินผล 

 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินประมาณ    งบเงินอุดหนุน 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 1,518,650  บาท 
 เป็นเงินรายได้สถานศึกษาท้ังสิ้น        135,480  บาท 
 8.1 ค่าจ้างชั่วคราว 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายค่าตอบแทนรายชั่วโมงให้กับลูกจ้างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 37 
โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม 
การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.๑) ทุกแผนกวิชา เรียนวิชาลูกเสือ ซึ่งวิชาบังคับ เพ่ือเป็นการฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ทักษะใน
เรื่องระเบียบวินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน รู้จักการอยู่ร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เพ่ือหลีกเลี่ยงยาเสพติด            
การมั่วสุมในเรื่องอบายมุข และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ต่อผู้อ่ืน ทําให้นักเรียน นักศึกษาเป็นเยาวชนที่มีคุณค่า
ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน ปวช. 1 มีทักษะในการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
 5.2 เพ่ือให้เยาวชนของชาติเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ปวช. ๑ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1, จํานวน   131   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข มีคุณค่าต่อสังคม และ ประเทศชาติ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 7.3 สถานที่อยู่ค่ายพักแรมที่อาชีวศึกษาสมุทรสงครามกําหนด 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 57    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,700 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  10,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย           10,000        บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ           25,700  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนจะเป็นคนที่มีระเบียบ วินัย รู้จักบําเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
 9.2 นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและทํางานเป็นทีมได้ดี 
 9.3 นักเรียนจะห่างไกลจากยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 38 
โครงการรณรงค์ปลูกปุาเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ท าดี เพื่อพ่อ) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกท้ังให้นักเรียน
มีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้ พัฒนาวัด ทําความสะอาดสถานศึกษาเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 5.2 เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 
 5.3 เพ่ือปลูกฝังด้านคุณธรรม  จริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียน    
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนมีจิตอาสาในการบําเพ็ญประโยชน์  มีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

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



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 57    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  -  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย             -  บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ           2,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีจิตอาสาในการทํางานเพ่ือส่วนรวมมีความรับผิดชอบปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี                                        
 ของสังคมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่  39 
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  มากขึ้นรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสําคัญของวัฒนาธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน  
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 57    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  -  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย           -         บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ          7,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ต่อไป 
 9.2 นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



โครงการที่ 40 
โครงการสายสัมพันธ์พี่น้อง (ต้อนรับปีใหม่  2558) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือเป็นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ และช่วยส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ี
กับรุ่นน้อง ให้มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์  และมีความสุข เช่น  การตักบาตรตอนเช้า การ
รับประทานอาหารร่วมกันการแลกเปลี่ยนของขวัญและกิจกรรมนันทนาการ   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 5.2. เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 57    
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน      -  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย               4,000       บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ               4,000 บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 



9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้แสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลปีใหม่ 
 9.2 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



โครงการที่ 41 
โครงการจัดท าห้องปฏิบัติงานองค์การวิชาชีพ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่
จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องกิจกรรมให้มีความพร้อมในการให้บริการ
และอํานวยความสะดวกในการให้บริการกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ห้องกิจกรรม ปัจจุบันมีสภาพที่ไม่เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ เนื่องจากมีสภาพการใช้งานที่นานพอสมควรที่จะได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ห้องกิจกรรมได้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน มีความสะดวกต่อการให้บริการ
 กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อต่าง ๆ  
     5.2 เพ่ือให้ห้องกิจกรรมมีความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน  
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ห้องกิจกรรมมีความสวยงาม เป็นสัดส่วน มีความสะดวกสบาย ส่งเสริมให้คณะครู ปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 57     
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,300 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน      -        บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย               -       บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ            4,300         บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ห้องกิจกรรมมีความสวยงาม เป็นสัดส่วน มีความสะดวกสบาย ส่งเสริมให้คณะครู ปฏิบัติหน้าที่
 ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 42 
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านวัฒนธรรมสู่อาเซียน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 

4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความ
ภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้นเป็นสิ่งสําคัญ เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึน้  แต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมไทยก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันและศิลปะวัฒนธรรมไทย
ที่คนทั่วโลกยอมรับและรู้จักก็คือ ศิลปะแม่ไม้มวยเพราะเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและเป็นการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน เพ่ือให้สมาชิกอาเซียนได้รู้จักศิลปวัฒนธรรมมวยไทยให้มากขึ้นและเป็นการรักษาไว้ซึ่งการกีฬาประจําชาติ
ไทย 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย     
 5.2  เพ่ือเป็นการเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นรู้จักในสมาชิกอาเซียน 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนได้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นรู้จักในสมาชิก
 อาเซียน      
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58     
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,410 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน       
    8.1.1  ค่าตอบแทนวิทยากร จํานวน 2 คนๆละ 4 ชม.ๆละ 500 บาท =  4,000  บาท  
 8.2 ค่าใช้สอย                
  8.2.2  ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 262 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท =  7,860  บาท 
  8.2.3  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จํานวน 262 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท = 6,550 บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ               - บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย      
 9.2 เป็นการเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นรู้จักในสมาชิกอาเซียน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)      หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)  รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการที่ 43 
โครงการ ศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางรัตนา  ชะนะ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจํา 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล้องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข้อที่ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการ
พัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2546) ฝุายวิชาการได้จัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีความศึกษาดูงานซึ่งเป็นการบูรณาการ 
การเรียนการสอน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดในด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือเปิดโลกทัศน์ที่กว้างไกลให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 5.3 งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษา จํานวน 383 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท ได้แก่  
 8.1 ค่าวัสดุ  70,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากข้ึนและนําสิ่งต่างๆที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 



10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา ชะนะ)        หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 44 
โครงการไหว้ครูประจ าปี 2558 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดถือการเคารพสักการะผู้มีพระคุณ เช่น พ่อ แม่ และครูอาจารย์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่
ดีงามของชาติไทยอย่างยิ่ง ประเพณีไทยไหว้ครู จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดคู่กับวงการศึกษาไทยและการดํารงรักษา
สืบต่อไปยังคนรุ่นหลัง เพ่ือปลูกฝังจิตใต้สํานึกให้แก่นักเรียนนักศึกษา ให้มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักคุณของบิดามารดา ครู 
อาจารย์ และผู้มีพระคุณท้ังหลาย    จึงเห็นควรจัดพิธีวันไหว้ครู ประจําปีการศึกษาขึ้นทุกชั้นปี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียน 
 5.2 เพ่ือครู-อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ทําบุญและประกอบพิธีระลึก  
 ถึงคุณครู อาจารย์ร่วมกัน  
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   315  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว้ครูแก่นักเรียน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  3,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย           5,000        บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ          10,000    บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจอ่อนน้อมรู้จักบุญคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา จะสืบทอดประเพณีการไหว้ครูต่อไป 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 45 
โครงการสร้างสรรค์คนพันธอ์า บูชาครู 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในการประกวดพานไหว้ครู แต่งกลอนและ 
ร้องเพลงมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่าง 
ไกลจากยาเสพติด  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นความสําคัญของวัฒนาธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพ่ือน  
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  3,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย           1,000        บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ           3,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง 
 9.2 นักเรียน ห่างไกลยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 46 
โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล หัวหน้างานแนะแนว 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมนําแนวทางการจัดระบบทางการ
ศึกษา 
 ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ข้อ 3.1  มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา และสามัญศึกษา
ให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
นโยบายเร่งด่วน  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้ นักเรียน           
นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
        ข้อ 3.2 มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพื่อจูงในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวและการจัดหางาน จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนว
สัญจรเพื่อการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์      
          1.เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          3. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1  โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จํานวน  ๒๐ แห่ง 
                6.1.2  จํานวนผูเ้รียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
             



6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 สามารถนําวัสดุมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพด้านการแนะแนวการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 
เพ่ือให้ข้อมูลสถานศึกษาต่อชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยสามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และ
กําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับ
การศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึนตามเปูาหมาย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
   7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   7.2 วางแผนการดําเนินงาน 
   7.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
   7.4 สรุปและประเมินผล 
   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
   สถานที ่  ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58   บาท  ได้แก่  

ค่าวัสดุ  6,000 บาท 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. สามารถส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน              
          ๓. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๑๐. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
      ๑๐.๑ ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัดหางานในการเพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)   หัวหน้างานแนะแนว 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

  
     

 



โครงการที่ 47 
โครงการอาชีวะบริการ (เพื่อน้องจากผองพ่ี อาสาช่วยเหลือสังคม โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง) 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่และ
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมใจอาสาช่วยเหลือสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถใช้ความรู้
และความสามารถของตนเอง ในการช่วยซ่อมจักรยานให้นักเรียน สอนงานหัตถกรรม ซ่อมแซ่มและพัฒนาโรงเรียน
ของน้องๆ ซึ่งจะทําให้เกิดความภูมิใจในตัวเองที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการสร้างภูมิใจคุ้มกันจากยาเสพติดอีกรูปแบบ
หนึ่ง 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียน ได้ร่วมอาสาช่วยเหลือสังคม 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถใช้ความรู้และความสามรถของตนเอง                    
 ในการช่วยซ่อมจักรยานให้นักเรียน สอนงานหัตถกรรม ซ่อมแซมและพัฒนา 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการช่วยเหลือซึ่ง 
 กันและกัน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  -  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  -  บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ           10,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน ได้ร่วมอาสาช่วยเหลือสังคม 
 9.2 นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 48 
โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบนั/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ กําหนดให้นักเรียน นักศึกษาต้องผ่านกิจกรรม โดยกําหนดโครงการจัดกิจกรรม                
วันสําคัญต่างๆ ให้ นักเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษท่ีนักเรียน นักศึกษาพึงปฏิบัติได้สํานึกในหน้าที่ของปวงประชาชน
ชาวไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะ 
 5.3 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สร้างจิตสํานึกท่ีดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ปวช. ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ และ
 ส่งเสริมให้มีการทํางานเป็นหมู่คณะ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  1,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย           1,000        บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ           3,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ปลูกจิตสํานึกให้กับนักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 9.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        โครงการที่ 49 
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียน นักศึกษาได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในสถานศึกษา  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   315  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  3,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  1,200  บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ          20,800  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 50 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายนอกสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   315  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,500 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  5,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย            5,000  บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ            7,500  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 51 
โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ได้เป็น
อย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขันกีฬา
ภายนอกสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   315  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58      
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  5,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย            5,000  บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ            7,500  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 52 
โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันนี้ ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ
และทําให้คนในสังคมได้รับความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ด้วยเหตุนี้แต่ละคนต่างก็แสวงหาและพยายามทําทุก
วิถีทางที่จะได้มาซึ่งวัตถ ุเพ่ือที่จะนามาสนองความต้องการของตนเอง ก่อให้เกิดการแก่งแย่ง แข่งขันและดําเนินชีวิต
โดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง ก่อให้เกิดปัญหา
นานับประการ และถ้าหากว่าสังคมยังคงละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบความ
หายนะในที่สุด  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีเปูาหมายที่จะผลิตนักเรียนให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและ
คุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนใหม่ เพ่ือสร้างจิตสํานึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมากยิ่งข้ึน              
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี                
 มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นาที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะ
 แสดงออกในที่ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 5.3 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสบาเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1  จํานวน   130   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม                   
 เป็นพลเมืองดีมีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
 



 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  2,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย   3,000  บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ           5,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและมีภาวะความเป็นผู้นําที่ด ีมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงออกในที่
ชุมชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 9.2 นักเรียนได้มีโอกาสบําเพ็ญความดี เพ่ือกล่อมเกลาจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)     หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์) รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         โครงการที่ 53 
โครงการปฐมนิเทศและการรับนักเรียนโควต้า 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล หัวหน้างานแนะแนว 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายทั่วไป    

ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมนําแนวทางการพัฒนาระบบการ
จัดการศึกษา 
นโยบายเฉพาะ       
           ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
           ข้อ 3.1 มีแนวทางการส่ง เสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ                              
ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ  
นโยบายเร่งด่วน                
 เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน  นักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 ข้อ 3.4 แผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาท่ีมีความขาด
แคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 ข้อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือประโยชน์
การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา
งาน 
5. วัตถุประสงค์      
          1.เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
          2. เพ่ือสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
           



3. เพ่ือให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
นักเรียนของวิทยาลัย             
         4. เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสาร ๑๐๐ % 
          6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นนักเรียนของวิทยาลัย             
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
   7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   7.2 วางแผนการดําเนินงาน 
   7.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
   7.4 สรุปและประเมินผล 
   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
   สถานที ่  ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58  ได้แก่ ค่าวัสดุ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเรียน
ของวิทยาลัย 
         2. สามารถส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
         3. สามารถสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
         4. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 
 



10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
      10.1 ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัดหางานมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 

11. ผู้เสนอโครงการ    .....................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)   หัวหน้างานแนะแนว 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ    .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       โครงการที่ 54 
โครงการปัจฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล  หัวหน้างานแนะแนว 
  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายทั่วไป                   
 ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมนําแนวทางการ                                     
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
นโยบายเฉพาะ                 
  ข้อ 3 การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
                    ข้อ 3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญ            
ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ  
นโยบายเร่งด่วน  
              เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน นักศึกษาพ่อแม่
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 ข้อ 3.4 แผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาท่ีมี
ความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 ข้อ 3.5  มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือ
ประโยชน์การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา
งาน 
5. วัตถุประสงค์      
          1. .เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการกําลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าทํางานหรือศึกษาต่อโดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
          3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าทํางานหรือเลือก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ              



          4 เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
  

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 จัดหางานให้กับนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทํา หรือศึกษาต่อ ร้อยละ ๑๐๐ 
          6.2  เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีงานทํา หรือศึกษาต่อ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
   7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   7.2 วางแผนการดําเนินงาน 
   7.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
   7.4 สรุปและประเมินผล 
   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
   สถานที ่  ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
๘. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปีงบประมาณ 2558   10,000 บาท  ได้แก่ ค่าวัสดุ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ๑. มีแผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาที่มีความขาดแคลน 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 ๒. มีกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือประโยชน์การ
ประกอบอาชีพ การดําเนินธุรกิจ และการศึกษาต่อ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
          ๓. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
๑๐. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
      ๑๐.๑ ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัดหางานมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 
 

11. ผู้เสนอโครงการ    .....................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)   หัวหน้างานแนะแนว 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ    .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

  
     
 



                            โครงการที่ 55 

โครงการติดตามภาวะผู้มีงานท า ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน์    นิลอุบล งานแนะแนว    
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
นโยบายทั่วไป                   
 ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมโดยการน้อมนําแนวทางการ                                    
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
นโยบายเฉพาะ                  
 ข้อ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย  
            ข้อ 5.4 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่าย                                    
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา            
นโยบายเร่งด่วน               
  เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียน   นักศึกษาพ่อ
แม่ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 ข้อ 3.4 แผนงานและโครงการส่งเสริมการผลิตกําลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาท่ีมีความขาด
แคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
 ข้อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือ
ประโยชน์การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ มาใช้กับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด้านการแนะแนวการศึกษา จะต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา
งาน 
5. วัตถุประสงค์      
          1. เพ่ือให้มีระบบการติดตามภาวะผู้มีงานทําผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานทําหรือศึกษาต่อที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. เพ่ือให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ     
        
           
 



3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้า
ทํางานหรือเลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต่อ              
          4 เพ่ือให้งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัด  
          6.1 เชิงปริมาณ  
                6.1.1 ข้อมูลการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทํา หรือศึกษาต่อ ร้อยละ 100 
          6.2 เชิงคุณภาพ  
                6.2.1 นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีงานทํา หรือศึกษาต่อ 
 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
    ขั้นตอนด าเนินการ 
   7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
   7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
   7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
   7.4  สรุปและประเมินผล 
   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
   สถานที ่  ห้องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
     จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58 1,000 บาท  ได้แก่ ค่าวัสดุ 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. มีระบบการติดตามภาวะผู้มีงานทําผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานทําหรือศึกษาต่อที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          2. สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือขา่ยต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            
          3. นักเรียน นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข้อมูลสถานประกอบการในการเข้าทํางานหรือ
เลือกสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อ              
          4. งานสํานักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจนสามารถบูรณาการให้โครงการเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 
 
 



10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
      10.1 ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ระบบข้อมูลการติดตามภาวะผู้มีงานทําผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานทํา 
การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัดหางานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

11. ผู้เสนอโครงการ    .....................(นางสาวเรืองรัตน์  นิลอุบล)   หัวหน้างานแนะแนว 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ.....................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ    .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 56 
โครงการประกวดกิจกรรม To Be Number One 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรม To Be Number One เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาให้รวมตัวกันทํากิจกรรมสร้างสรรค์  และมีความสุข มีความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.2. เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นําให้กับนักเรียน และมีความกล้าแสดงออกที่ถูกต้อง 
 5.3  เพ่ือให้นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีความสุขกับการออกกําลังกาย 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน    3,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย                -            บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ                -  บาท 



 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีความกล้าแสดงออกท่ีถูกต้อง 
 9.2 นักเรียน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 57 
โครงการแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมได้เล็งเห็นว่าการเล่นกีฬาเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพ นักเรียนนักศึกษา           
ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา  งานกิจกรรมได้เสนอโครงการแข่งขัน
กีฬาภายนอกสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัย 
 5.3 เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 5.4 เพ่ือให้นักศึกษาหันมาเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จํานวน   315  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทําให้นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  2,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย  1,000  บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ           2,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา  ห่างไกลจากยาเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 58 
โครงการพัฒนาจิต 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการอบรมในสิ่งที่ถูกท่ีควรมีจิตใจที่สงบและจะได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ของสังคมและเป็นการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจจะมองข้ามเรื่องของกายและจิตของตนเองไปไม่ได้เลย     
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการอบรมสิ่งที่ถูกที่ควร 
 5.2 เพ่ือให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ให้นักเรียนมีจิตใจสงบ นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  500  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย            500        บาท       
 8.3 ค่าวัสดุ           1,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีจิตใจสงบ ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและมีคุณธรรม จริยธรรม 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 59 
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิ ท ย า ลั ย ฯ ไ ด้ มี ห้ อ ง พ ย า บ า ล ไ ว้ ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ฯ                                      
สําหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งจําเป็นในการรักษาพยาบาลดังนั้นงาน
สวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีความจําเป็นต้องจัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อจัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องตันให้เพียงพอแก่นักเรียน 
 นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
 5.2. ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพียงพอกับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร
 ของวิทยาลัยฯ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน บุคลากรวิทยาลัยฯ  
จํานวน  42  คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับบริการ โดยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เพียงพอแก่ 

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



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน      -  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย               -       บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ             5,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยฯ  ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ทันต่อความ ต้องการ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 60 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความสําคัญถึงอันตรายจากยาเสพติดน้อยลง             
อีกท้ังเยาวชนในสังคมไทยมรความอยากรู้ อยากลอง ขาดการปูองกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจึงได้คิดจัดโครงการนี้   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 5.2. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 
 5.3  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียน 
 6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เพ่ือสร้างกระแสนิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

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



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน    -  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย             -            บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ             1,000  บาท  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนจะได้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาจากยาเสพติด 
 9.2 นักเรียนจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 61 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให้ความสําคัญถึงอันตรายจากโรคเอดส์น้อยลง           
อีกท้ังเยาวชนในสังคมไทยมีความอยากรู้ อยากลอง ขาดการปูองกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพ่ือเป็นการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
 5.2. เพื่อช่วยลดปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน    1,000  บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย             1,000            บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ             1,000  บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนจะได้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
 9.2 ช่วยลดปัญหาทางสังคมเกี่ยวกับโรคเอดส์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 62  
โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตกําลังคนให้
มีความรู้ทักษะ ทั้งวิชาการ วชิาชีพ ตลอดจนการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จักทา
งานเป็นทีม อีกท้ังสามารถแสดงถึงความสามารถพิเศษของตนเอง ไมว่่าจะเป็นด้านวิชาการวิชาชีพหรือกิจกรรมต่าง 
ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบอาชีพอิสระ 
ดังนั้นจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําให้
นักเรียนนักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ วิชาการ และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
และความสามารถของตนเองในทุกด้าน 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพและวิทยาการใหม่ ๆ ให้นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ                    
 ได้ทราบ     
 5.2  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
 5.3  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออก ถึงความสามารถท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน 
ความสามารถพิเศษนอกเหนือจากวิชาการและวิชาชีพ 

 5.4  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักธุรกิจในอนาคต 
 5.5  เพื่อเป็นการจัดเตรียมนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ, วิชาการและกิจกรรม
 ต่าง ๆ ระดับภาคและระดับชาติ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
  
 



6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนนักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ตลอดจน การพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลงานและได้พัฒนาตนเองในด้านการทางานและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58       
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน      1,000        บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย               1,000      บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ               3,000 บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 ห้องกิจกรรมมีความสวยงาม เป็นสัดส่วน มีความสะดวกสบาย ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 63 
โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน (ดําเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา พ่อแม่และ
ผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ
วิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามมีจํานวนไม่น้อยที่ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีฐานะ
ยากจน     เมื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการดํารงชีวิตค่อนข้างสูง  
จึงเป็นภาระที่หนักยิ่งของครอบครัวโดยบางครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาแก่บุตร
หลานของตนเองได้หากบุตรหลานต้องการศึกษาต่อในระดับอ่ืนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้านด้วยตนเอง
จากสภาวการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้านของนักเรียนเมื่อเข้ามาศึกษาในวิทยาลัยฯ  
ดังนั้นเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาจึงได้จัดทํา " โครงการส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างเรียน"    เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการทํางานมีโอกาสเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง  ครอบครัว    และสังคม   
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม 
5.2. เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทํางาน 
5.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของเงิน 
5.4  เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58       
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน      2,000 บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย               1,000       บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ               2,000 บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียนมีรายได้จากการทํางานพิเศษระหว่างเรียน 
 9.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการทํางาน   
 9.3 นักเรียนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง 
 9.4 นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
โครงการที่ 64 

โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
3. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงครามได้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา  เพื่อจัดทําผลงาน โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา  โดยให้นักเรียนจัดทําสิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาฝีมือ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
 5.2. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักเรียนอย่างกว้างขวาง   
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1,ปวช.2 และปวช.3 จํานวน   262   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน  สังคมและการพัฒนา
 ประเทศต่อไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติต่อไป 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,350 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน      3,350 บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย               1,000       บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ               1,000 บาท 
 (ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน/นักศึกษาได้ฝึกทักษะในวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการทําสิ่งประดิษฐ์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายชัชวาลย ์ เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 65 
โครงการค่ายลดปัญหาความรุนแรงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธีรทัต   สื่อสุวรรณ   งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจ า 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 10 นโยบายเร่งด่วน(ด าเนินการให้เห็นผลใน3เดือน) เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษาอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยวิทยาลัยฯ ได้มีการรับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือเข้าเรียนในระดับปวช. ปวส. และนักเรียน
ส่วนมากมาจากต่างสถานที่ต่างการเลี้ยงดู ทําให้สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูต่างกัน ในการนี้ทางงานปกครองมีการคัด
แยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เป็นกลุ่มเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาท เพ่ือเป็นการปรับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้าน
การทะเลาะวิวาทและขัดเกลาจิตใจนักเรียนเหล่านี้ให้เป็นผู้รักความสงบ รักความสามัคคี ลดปัญหาการทะเลาะ
วิวาทและความรุนแรง 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน 
 5.2. เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสําเร็จ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการทะเลาะวิวาทจํานวน 60 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน มีจิตใจที่สงบไม่ก่อปัญหาความรุนแรงและทะเลาะวิวาท 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปี 58    
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000  บาท ได้แก่ 
 8.1  ค่าวัสดุ   5,000  บาท 
 8.2  ค่าตอบแทน   15,000 บาท 
 8.3  ค่าใช้สอย   30,000  บาท 
 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1.  ไม่เกิดปัญหาความรุนแรงและการทะเลาะวิวาท 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ ประเมินจากการที่นักเรียน ไม่ก่อเหตุทะเละวิวาทและความรุนแรง 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)   หัวหน้างานปกครอง 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 66 
โครงการ ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

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

-   นโยบายเฉพาะ(ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)   6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

-   จุดเน้น     10.   การบริหารจัดการ  
 10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และการประชุมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่  ดังนั้นในการจัดการประชุมจึง
ต้องมีการเตรียมอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  เพ่ีอรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเพราะผู้เข้าประชุมจะมีความพร้อม
และนํานโยบายที่ได้รับมาประชุมและพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญมากข้ึน   
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้งานสํานักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
5.3 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝุายบริหารทรัพยากร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 งานในฝุายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  สถานที่   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
7.2  ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2557  –  กันยายน   2558 
7.3  ขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 

  7.3.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  7.3.2  วางแผนการดําเนินงาน 
  7.3.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
  7.3.4  สรุปและประเมินผล 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   

8.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   
8.3 การประชุมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่   

9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝุายบริหารทรัพยากร 
 9.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

จากวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย ทําให้งานที่ออกมานั้นมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด                 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)      หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)  รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)  ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 67 

โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีงานท าและมีรายได้ระหว่างเรียน 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ   งานส่งเสริมผลผลิต  

การค้าและประกอบธุรกิจ  ฝุายแผนงานและความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจํา 
  โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ดําเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัดโครงการ  ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะ
ดําเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีงานทําและมีรายได้ระหว่างเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  
ให้ครูดําเนินการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนให้มีงานทํา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน   
5.2  เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  สติปัญญา สังคม  

อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  นักเรียน นักศึกษา จํานวน  20 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียนสามารถมีงานทํา 
6.2.2  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 

 
 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา.  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท ได้แก่ 

 8.1  ค่าวัสดุ             6,000  บาท 
 8.2  ค่าตอบแทน              3,000  บาท 
 8.3  ค่าใช้สอย    1,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
9.2  นักเรียนมีงานทําสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ 
9.3  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 10.2  รายงานผลการดําเนินงาน (PDCA) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ)   หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลฯ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายแผนงานฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 68 
โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ   บุญโตนด   งานครูที่ปรึกษา   
ฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ดําเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัดโครงการ  ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะ
ดําเนินการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและครูที่ปรึกษาเข้าถึง
ผู้เรียนได้อย่างท่องแท้ มีหลักในการดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน   
5.2  เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  สติปัญญา สังคม  

อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  นักเรียน นักศึกษา จํานวน  288 คน 
6.1.2  อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน   จํานวน  50  เครื่อง 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษามากยิ่งขึ้น 
6.2.2  นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในเรื่องที่เดือดร้อน/มีปัญหาอย่างรวดเร็ว 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 

 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท ได้แก่ 
 8.1  ค่าวัสดุ             14,000  บาท 
 8.2  ค่าตอบแทน               5,000  บาท 
 8.3  ค่าใช้สอย     1,000  บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1  การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนได้ 

9.2  ครูที่ปรึกษาสามารถช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 

9.3  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 
10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 10.2  รายงานผลการดําเนินงาน (PDCA) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธเนศ  บุญโตนด)   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 69 
โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลผู้เรียนทั้งกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ   บุญโตนด   งานครูที่ปรึกษา   
ฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบันสถานศึกษามีนักเรียนที่ลาออกกลางคันเป็นจํานวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุ  ดังนั้น  จึงได้
จัดทําโครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลผู้เรียนทั้งกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์
ปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อลดปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา   
5.2  เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
5.3  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน 

6. เปูาหมาย และตัวชีวั้ดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ     

6.1.1  นักเรียนระดับปวช.และปวส.ระบบทวิภาคี  จํานวน 288 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนลาออกกลางคันน้อยลง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,500 บาท ได้แก่ ค่าใช้สอย 1,500 บาท 
 
 
 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1  การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น  
9.2  มีฐานข้อมูลของนักเรียนสําหรับครูที่ปรึกษา 
9.3  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  10.2  รายงานผลการดําเนินงาน (PDCA) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธเนศ  บุญโตนด)   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 70 
โครงการพัฒนาศักยภาพและปลูกจิตส านึกของครูที่ปรึกษาให้ตระหนักและเข้าถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ   บุญโตนด   งานครูที่ปรึกษา  
 ฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ดําเนินการโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา  เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ เปูาหมายและตัวชี้วัดโครงการ  ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะ
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและปลูกจิตสํานึกของครูที่ปรึกษาให้ตระหนักและเข้าถึงผู้เรียนอย่างแท้จริง  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและครูที่ปรึกษาเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างท่องแท้ มีหลักในการดูแลผู้เรียนเป็นอย่างดี 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด   

5.2  เพ่ือให้ครูช่วยนักเรียนในการพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  
สติปัญญา สังคม  อารมณ์  ร่างกายและจิตใจ 

5.3  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  บุคลากร จํานวน  45  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  ครูที่ปรึกษามีความรู้ความเข้าใจนักเรียน นักศึกษามาขึ้น  และสามารถให้คําปรึกษาชี้แนะ

ได้เป็นอย่างดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 



8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ 10,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1  การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจในตัวนักเรียน นักศึกษามากขึ้น 
9.2  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 

10. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 10.2  รายงานผลการดําเนินงาน (PDCA) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธเนศ  บุญโตนด)   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการที่ 71 
โครงการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ   บุญโตนด   งานครูที่ปรึกษา   
ฝุายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 5 นโยบายทั่วไป  การสร้างโอกาสทางการศึกษา ความเท่าเทียมเป็นธรรมและเข้าถึงองค์ความรู้ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  มีนักเรียนในระดับปวช.และปวส. เป็นจํานวนมาก ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไป ดังนั้น เพ่ือให้การเรียนการสอน และการดําเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี วิทยาลัยฯ จึงต้องมีการคัด
กรองผู้เรียนรายบุคคลเพ่ือจักกลุ่มผู้เรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา เพ่ือให้ครูที่ปรึกษา ได้ดู และควบคุม
พฤติกรรมเป็นกรณีพิเศษเป็นราย ๆ ไป ให้ได้รับความรู้จนสําเร็จการศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1. เพื่อคัดกรองผู้เรียนรายบุคคล   
5.2  เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนให้ครูที่ปรึกษาดูแลอย่างทั่วถึง และรู้จักพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 
5.3  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลผู้เรียน 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ     

6.1.1  นักเรียนระดับปวช.และปวส.ระบบทวิภาคี  จํานวน 288 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ครูที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงพฤติกรรมของนักเรียนและปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
7.2  วางแผนการดําเนินงาน 
7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
7.4  สรุปและประเมินผล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 1,500 บาท ได้แก่ ค่าวัสดุ 1,500 บาท 
 
 
 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1  การจัดการเรียนการสอนดีขึ้น 
9.2  ครู รู้จักพฤติกรรมของนักเรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถดูแลนักเรียนที่มีอยู่ ในกลุ่มปกตไิด ้ 
9.3  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน้อยลง 

10. การติดตามและการประเมนิผลโครงการ 
 10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 10.2  รายงานผลการดําเนนิงาน (PDCA) 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายธเนศ  บุญโตนด)   หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ  ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         โครงการที่ 72 
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงาน พิมพ์ดีดไฟฟูา 

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

-   นโยบายเฉพาะ(ดําเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี)   5.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ให้ทันสมัย   
-   จุดเน้น     10.   การบริหารจัดการ  
 10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  จําเป็นต้องมีเครื่องใช้สํานักงานในงานบริหารทั่วไป  ซึ่งเครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟูามีความจําเป็น  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้งานสํานักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ชัดเจน 
5.3 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จํานวนวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานฝุายบริหารทรัพยากร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 งานในฝุายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและทําให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  สถานที่   วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
7.2  ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2557  –  กันยายน   2558 
7.3  ขั้นตอนการดําเนินการมีดังนี้ 

  7.3.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  7.3.2  วางแผนการดําเนินงาน 
  7.3.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
  7.3.4  สรุปและประเมินผล 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  35,000  บาท ได้แก่ 



 8.1 เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟูา  จํานวน 1  เครื่อง  
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 จากผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของงานในฝุายบริหารทรัพยากร 
 9.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

จากวัสดุสํานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร้อย ทําให้งานที่ออกมานั้นมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด                 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวรัตนา  ชะนะ)       หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       โครงการที่ 73 
โครงการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2  จุดเน้น 
  ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
   10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม จ้างลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานในงานต่าง ๆ ของวิทยาลัย ซึ่ง

วิทยาลัยจะต้องเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้างให้พนักงานราชการ เพ่ือน าส่งให้ส านักงาน

ประกันสังคมเป็นประจ าทุกเดือน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเก่ียวกับการจ้างงาน และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับลูกจ้างชั่วคราว 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1  มีงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 อัตรา 

  12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ลูกจ้างชั่วคราวมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลได้ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการด าเนินงาน 

 7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 



 สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
จากเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินรายได้สถานศึกษาท้ังสิ้น 81,312  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าใช้สอย 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณส าหรับจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        โครงการที่ 74  
โครงการจ่ายค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ หลักสูตร ปวส. เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

3.2  จุดเน้น 
 ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
 10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ในวันอาทิตย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอาทิตย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่

มีงานทํา ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในการทํางาน ให้มีโอกาสเลื่อนเงินเดือน และตําแหน่งในหน้าที่การงานให้

สูงขึ้น วิทยาลัยฯ เล็งเห็นประโยชน์สําหรับผู้เรียน และเพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ โดยมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เห็นชอบให้จ่ายค่า

สอนพิเศษแก่ครูผู้สอนหลักสูตรเทียบโอนได้ชั่วโมงละ 150 บาท  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อกําหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  ครูได้รับค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษครบ 12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
เป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินรายได้สถานศึกษาท้ังสิ้น 300,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน 300,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   โครงการที่ 75 
โครงการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบเทียบโอน 

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

ข้อ 4  การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
ข้อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2558 
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2  จุดเน้น 
 ข้อ 10  การบริหารจัดการ 
 10.3  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

ในวันอาทิตย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอาทิตย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่

มีงานทํา ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิในการทํางาน ให้มีโอกาสเลื่อนเงินเดือน และตําแหน่งในหน้าที่การงานให้

สูงขึ้น วิทยาลัยฯ เล็งเห็นประโยชน์สําหรับผู้เรียน และเพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ โดยมติคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เห็นชอบให้จ่ายค่า

สอนพิเศษแก่ครูผู้สอนหลักสูตรเทียบโอนได้ชั่วโมงละ 150 บาท  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให้ครูได้รับค่าสอนพิเศษตามข้อกําหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  ครูได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบ 12 เดือน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 7.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

 7.2  วางแผนการดําเนินงาน 

 7.3  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7.4  สรุปและประเมินผล 

สถานที่  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
เป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินรายได้สถานศึกษาท้ังสิ้น 20,000  บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน 20,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการคุมสอบเทียบโอน  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์)   หัวหน้างานการเงิน 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายบริหารทรัพยากร 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  โครงการที่ 76 
โครงการขอจัดซื้อหนังสือพิมพ์,วารสาร และนิตยสาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นายอุเทน  พร้อมมูล หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
   โครงการตามภาระงานประจํา 
   โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
สอดคล้องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข้อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อ
ยอดความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร  แก่  นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได้

ค้นคว้า ข่าวสาร  จากหนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร  ได้รับข้อมูลและการจัดซื้อ

หนังสือพิมพ์  วารสารและนิตยสารนั้น   และเป็นการพัฒนาห้องสมุดให้ตรงมาตรฐาน  ห้องสมุด  3D ในด้านของ

หนังสือดี   ทําให้หนังสือเพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ  โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ 

2. เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร  ได้รับข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ 
6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์  วารสาร นิตยสาร  ประจําตลอดปี 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้ใช้บริการห้องสมุดจะได้ข้อมูลข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ตุลาคม 2557-กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
เป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่  
 ค่าวัสดุ  15,000 บาท 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 1. ห้องสมุดมีหนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารให้บริการมากข้ึน 
 2. ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ข้อมูลข่าวสารทันโลก ทันเหตุการณ์มากขึ้น 
 
 



10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นายอุเทน  พร้อมมูล)   หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายสราวุธ  กิจวงศ์ภักดิ์)   รองผู้อํานวยการฝุายวิชาการ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการที่ 77 

โครงการ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน   “ตรวจรถก่อนใช้    ปลอดภัยแน่นอน”  
เทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2558 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสมส่ง  พูลผล หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายทั่วไป  ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  ความเท่าเทียมเป็นธรรมเข้าถึงองค์ความรู้  ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ  กรมการขนส่งทางบก  ได้กําหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนและหน่วยอาชีวะบริการขึ้น ภายใต้กิจกรรม 
“ตรวจรถก่อนใช้   ปลอดภัยแน่นอน” สงกรานต์ ประจําปี 2558 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก 

2.  เพ่ือให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งช่วงก่อนเทศกาล 

และช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดตลอดจนตรวจเช็คสภาพรถยนต์

รถจักรยานยนต์ของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคัน  

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู  และ นักเรียน/ นักศึกษา  ปฏิบัติงาน   จํานวน  13   คน 
  6.1.2 มียอดการให้บริการวันละ   20 คัน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน / นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและการบริการจาก
สถานการณ์จริง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม ถ.พระราม 2  (วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ร่วมกับ  

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) ระยะเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
เป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน 5,000 บาท 



 9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 
9.2 ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม และมีทัศนะคติที่ดีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
       10.1 แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 

       10.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน 

       10.3 ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน / นักศึกษา 

       10.4 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ ......................(นางสมส่ง  พูลผล)    หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ ......................(นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 78 

โครงการ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน   “ตรวจรถก่อนใช้    ปลอดภัยแน่นอน”  
เทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2558 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ  นางสมส่ง  พูลผล  หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจํา 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายทั่วไป  ข้อ 2 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  ความเท่าเทียมเป็นธรรมเข้าถึงองค์ความรู้  ในการ
ดําเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกับ  กรมการขนส่งทางบก  ได้กําหนดให้
สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนและหน่วยอาชีวะบริการขึ้น ภายใต้กิจกรรม 
“ตรวจรถก่อนใช้   ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2558 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส่งทางบก 

2.  เพ่ือให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ทั้งช่วงก่อนเทศกาล 

และช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดตลอดจนตรวจเช็คสภาพรถยนต์

รถจักรยานยนต์ของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคัน  

6. เปูาหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครู  และ นักเรียน/ นักศึกษา  ปฏิบัติงาน   จํานวน  13   คน 
  6.1.2 มียอดการให้บริการวันละ  20 คัน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน / นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและการบริการจาก
สถานการณ์จริง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

บริเวณใต้สะพานต่างระดับ ทางเข้าเมืองสมุทรสงคราม ถ.พระราม 2  (วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ร่วมกับ  

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม) ระยะเวลาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
เป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000บาท ได้แก่ 
 8.1 ค่าตอบแทน 5,000 บาท 



9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
9.1 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส่งทางบก 

     9.2 ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการด้านต่าง ๆ อย่างดีเยี่ยม และมีทัศนะคติท่ีดีต่อนักเรียนอาชีวศึกษา  

วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
       10.1 แบบสอบถามผู้เข้ารับบริการ 

       10.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน 

       10.3 ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน / นักศึกษา 

       10.4 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ 
 

11. ผู้เสนอโครงการ    ......................(นางสมส่ง  พูลผล)            หัวหน้างานโครงการพิเศษ 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ......................(นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ    .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 79 
โครงการจัดท าสูทคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดขอบ นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่ หัวหน้างานกิจกรรม 
 2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
10 นโยบายเร่งด่วน (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย 
จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการ
เป็นคนไทย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ไม่มี
สัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนว่าตนเป็นคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและในบางครั้ง
เมื่อมีกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯหรือเวลาที่จะต้องเข้าร่วมประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ก็ไม่มีชุดสูทพอเพียงกับคณะกรรมการฯ  ดังนั้น ทางงานกิจกรรมฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญในจุด ๆ นี้ 
และได้จัดท าโครงการจัดท าชุดสูทคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง                 ประเทศไทย เพ่ือใช้ใน
งานพิธีต่าง ๆ และอีกอย่างเพ่ือเป็นการวางรากฐานแก่คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
รุ่นต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1  เพ่ือสร้างสัญลักษณ์ของคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                        
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม    
 5.2  เพ่ือมีชุดสูทที่เพียงพอต่อคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                        
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม    
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ                      
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  
 จ านวน 11  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีสูทที่เพียงพอต่อคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                        
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   
 
 
                                                                                                                                                                                                                     



7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
เป็นเงินรายได้สถานศึกษา 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 19,800 บาท ได้แก่   
 8.1 ค่าตอบแทน  19,800 บาท 
 8.2 ค่าใช้สอย               -     บาท 
 8.3 ค่าวัสดุ               - บาท  
(ท้ังหมดถัวจ่ายทุกรายการ) 
9. ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 9.1 สร้างสัญลักษณ์ของคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                        
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม     
 9.2 มีสูทที่เพียงพอต่อคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                        
 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการด าเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
11. ผู้เสนอโครงการ    ......................(นายชัชวาลย์  เห่งใหญ่)   หัวหน้างานกิจกรรม 
12. ผู้เห็นชอบโครงการ .....................(นายอานุภาพ ทับศิริวัฒน์)   รองผู้อํานวยการฝุายพัฒนากิจการ นักเรียนฯ 
13. ผู้อนุมัติโครงการ    .....................(นายณรงค์ชัย  สุขสวคนธ์)   ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 
 



 
 

 



 
 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 


