
 

 

 



 

 

คำนำ 
นับตั้งแต�พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พุทธศักราช 2542 มีผลบังคับใช"ในการปฏิรูประบบการศึกษา 

ของประเทศเป)นต"นมา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได"ดำเนินการพัฒนา 
และปรับปรุงระบบการบริหารจ ัดการอาช ีวศ ึกษาอย�างต�อเน ื ่องมาโดยตลอด ทั ้งส �วนราชการในส�วนกลาง 
และสถานศึกษาเพื ่อให"สอดคล"อง รองรับกับการเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ �งเน"น 
สร"างความเข"มแข็งให"กับระบบการบริหาร จัดการของสถานศึกษา เพื่อให"สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษา 
ได"อย�างมีคุณภาพ 

ว ิทยาล ัยสารพัดช �างสมุทรสงคราม จ ึงได "นำแนวทางดังกล �าวมาร �วมกันจ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิราชการ  
ประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ ้น เพื ่อให"สอดคล"องกับสถานการณ=ป>จจุบัน และเป)นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาในด"าน วิชาการ ด"านงบประมาณ และด"านการบริหารรวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐ
ท่ีมุ�งเน"นผลผลิต อีกท้ังเพ่ือเป)นการเตรียมความพร"อมของสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามแนวทางพระราชบัญญัติ
อาชีวศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการของวิทยาลัยฯ จะเน"นการนำเสนอผลผลิตของสถานศึกษาท่ีได"รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
แผนงบประมาณตามยุทธศาสตร=ของชาติที่เกี่ยวข"องกับภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นอกจากนี้
แผนปฏิบัติการดังกล�าวยังตอบสนองต�อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายจังหวัด และมาตรฐานการ 
อาชีวศึกษา 
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ส�วนที่ 1 
บทนำ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด"วยหลักเกณฑ=และวิธ ีการบริหารบ"านเมืองที ่ ดี พ.ศ. 2562 มาตรา 16  
ได"กำหนดไว"ว�า  ให"ส�วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส�วนราชการในแต�ละป:งบประมาณ โดยให"ระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกับนโยบาย การปฏิบัติราชการของส�วนราชการ เปRาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได" 
และรายจ�าย และทรัพยากรอื่นที่จะต"องใช"ในการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จึงได"จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำป:งบประมาณ 2565 โดยมีกรอบในการจัดทำแผน เพ่ือนำไปสู�การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให"มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน ซ่ึงได"นำหลักการและนโยบายท่ีเก่ียวข"องกับการศึกษาดังนี้ 

1. พระบรมราโชบายด�านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ8
พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว 
การศึกษาต�องมุ�งสร�างพ้ืนฐานให�แก�ผู�เรียน 4 ด�าน 

1.1. มีทัศนคติท่ีถูกต�องต�อบ�านเมือง 
1.1.1 ความรู"ความเข"าใจต�อชาติบ"านเมือง 
1.1.2 ยึดม่ันในศาสนา 
1.1.3 ม่ันคงในสถาบันกษัตริย= 
1.1.4 มีความเอ้ืออาทรต�อครอบครัวและชุมชนของตน 

1.2. มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง - มีคุณธรรม 
1.2.1 รู"จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด - ชอบ/ชั่ว - ดี 
1.2.2 ปฏิบัติแต�สิ่งท่ีชอบ สิ่งท่ีดีงาม 
1.2.3 ปฏิเสธสิ่งท่ีผิด สิ่งท่ีชั่ว 
1.2.4 ช�วยกันสร"างคนดีให"แก�บ"านเมือง 

1.3. มีงานทำ - มีอาชีพ 
1.3.1 การเลี ้ยงดูล ูกหลานในครอบครัว หรือการฝUกฝนอบรมในสถานศึกษาต"องมุ �งให"เด็ก 

 และเยาวชน รักงาน สู"งานทำจนงานสำเร็จ 
1.3.2 การฝUกฝนอบรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตรต"องมีจุดมุ�งหมายให"ผู "เรียนทำงานเป)น 

และมีงานทำในท่ีสุด 
1.3.3 ต"องสนับสนุนผู"สำเร็จหลักสูตร มีอาชีพ มีงานทำจนสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

1.4. เป<นพลเมืองท่ีดี 
1.4.1 การเป)นพลเมืองดี เป)นหน"าท่ีของทุกคน 
1.4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต"องส�งเสริมให"ทุกคนมีโอกาสทำหน"าท่ี 

เป)นพลเมืองดี 
1.4.3 การเป)นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรท่ีจะทำเพ่ือบ"านเมืองได"ก็ต"องทำ” เช�น งานอาสาสมัครงาน

บำเพ็ญประโยชน= งานสาธารณกุศลให"ทำด"วยความมีน้ำใจ และความเอ้ืออาทร 
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2. นโยบายรัฐท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช�วงวัย  
1. ส�งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

1.1 จัดให"มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย�างต�อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให"มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ  
เพื่อสร"างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ�านครอบครัวที่อบอุ�นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส�งต�อการพัฒนา 
เด็กไทยให"มีคุณภาพสู�การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให"ความช�วยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัว 
และพื ้นที ่เตรียมความพร"อมการเป)นพ�อแม� ความรู "เรื ่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี ้ยงดู การส�งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ผ�านการให"บริการสาธารณะที่เกี ่ยวข"องโดยเฉพาะ การยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท่ัวประเทศให"ได"มาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางการศึกษาและผู"ดูแลเด็กปฐมวัยให"สามารถจัด
การศึกษาได"อย�างมีคุณภาพ 

1.2 ส�งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุป>ญญาที่หลากหลายของเด็กแต�ละคน ให"ได"รับการ 
ส�งเสริมและพัฒนาอย�างเต็มตามศักยภาพ ผ�านการออกแบบการจัดการเรียนรู"ที ่เชื ่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
ท่ีเป)นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

2. พัฒนาบัณฑิตพันธุ8ใหม� 
2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู"และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช�วงวัยสำหรับศตวรรษท่ี 

๒๑ โดยปรับโครงสร"างหลักสูตรการศึกษาให"ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีและการเรียนรู "ผ�านประสบการณ=จริง 
เข"ามามีส�วน ในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู ที่นำไปสู�การ 
มีครูสมรรถนะสูงเป)น ครูยุคใหม�ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร"างความรู" สร"างวินัย กระตุ"น และสร"างแรง
บันดาลใจ เปZดโลกทัศน=มุมมองของเด็กและครูด"วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให"มากขึ้นควบคู�กับหลักการ 
ทางวิชาการ 

2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู"เรียนทั้งในส�วนฐานความรู" 
และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ  และตรงกับความต"องการของประเทศในอนาคต  และเป)นผู"เรียนท่ี
สามารถปฏิบัติ  ได"จริงและสามารถกำกับการเรียนรู"ของตนเองได" รวมถึงมีทักษะด"านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามท่ี
สามารถสื ่อสาร และแสวงหาความรู "ได" มีความพร"อมทั ้งทักษะความรู" ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก�อนเข"าสู�
ตลาดแรงงาน 

3. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบ
และกลไก ความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป)นระบบในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้นสูง
ให"สามารถ นำความรู"และทักษะมาใช"ในการแก"ไขป>ญหา รวมถึงการสร"างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต"องครอบคลุมการ
พัฒนากำลังคน ท่ีอยู�ในอุตสาหกรรมแล"ว กำลังคนท่ีกำลังจะเข"าสู�อุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนใน
สาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเร�งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ 
การยกระดับฝ:มือแรงงานในกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใช"แรงงานเข"มข"น 

4. ดึงดูดคนเก�งจากทั่วโลกเข�ามาร�วมทำงานกับคนไทย และส�งเสริมผู�มีความสามารถสูง สนับสนุนให"
ธุรกิจชั้นนำ ในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมาเป)นผู"นำการ
เปลี่ยนแปลงและ ถ�ายทอดประสบการณ=ความรู" ความเชี่ยวชาญให"แก�บุคลากรในองค=กร ซึ่งจะช�วยกระตุ"นให"เกิดการ
สร"างธุรกิจ ผลิตภัณฑ= และนวัตกรรมใหม� ๆ ให"กับประเทศ โดยในระยะแรกให"ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัย
ผู"เชี่ยวชาญจากต�างประเทศ มาร�วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน"าในสาขาอุตสาหกรรมเปRาหมายรวมท้ังมีพ้ืนท่ี
ให"กลุ�มผู"มีความสามารถพิเศษ ที่มีศักยภาพสูงได"ทำงานร�วมกัน หรือร�วมกับเครือข�ายอื่น ๆ เพื่อสร"างองค=ความรู" 
และนวัตกรรมใหม� ๆ ให"กับประเทศ 
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5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย8การพัฒนาประเทศ 
5.1 ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนโดยมุ �งเน"นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื ้นที ่ที ่สามารถช�วยแก"ป>ญหา 
ความเหลื่อมล้ำสร"างโอกาสสำหรับผู"ด"อยโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตผู"สูงวัยควบคู�ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย=ให"
พร"อมสำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได"อย�างเป)นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให"
ความสำคัญกับการส�งเสริมการวิจัยและพัฒนาด"านสุขภาพของประชาชนอย�างครบวงจร ทั้งระบบยาวัคซีน เวชภัณฑ= 
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

5.2 ส�งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด"านวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อสร"างความ
ได"เปรียบในการแข�งขัน สามารถตอบสนองต�อความเปลี่ยนแปลง และสร"างความเป)นเลิศของประเทศในอนาคต  
โดยมุ�งเน"นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช"ให"เกิดประโยชน=ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแห�งชาติ 
ส�งเสริมความร�วมมือและการเป)นหุ"นส�วนของทุกฝAายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการ
ผลิตและบริการ สร"างสภาพแวดล"อมและองค=ประกอบของระบบวิจ ัยและการพัฒนานวัตกรรมให"เข"มแข็ง  
รวมท้ังบูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมกับการนำไปใช"ประโยชน=ในเชิงพาณิชย= 

5.3 สร"างเครือข�ายการทำวิจัยระหว�างภาคส�วนต�างๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับ 
ระบบงานวิจัยและพัฒนา ให"เอ้ือต�อการเพ่ิมศักยภาพด"านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร"างความเข"มแข็ง
ของ ธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค"าโลก ส�งเสริมกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัย 
และพัฒนา วิทยาศาสตร= เทคโนโลยี นวัตกรรมให"เป)นระบบเปZด และมีการบูรณาการ การทำงานกันอย�าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย�างยิ่งการสร"างนักวิจัย 
มืออาชีพและนวัตกรรมที ่ สามารถสร"างมูลค�าเพิ ่มและยกระดับงานวิจัยสู �การเพิ ่มศักยภาพด"านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของประเทศ 

6. ส�งเสริมการเรียนรู�และพัฒนาทักษะทุกช�วงวัย 
6.1 มุ�งเน"นการพัฒนาโรงเรียนควบคู �กับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 

ในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คำนึงถึงความจำเป)นและศักยภาพของสถาบันการศึกษา แต�ละแห�ง พร"อมท้ัง 
จัดให"มีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร"างระบบวัดผลโรงเรียน และครูที่สะท"อนความรับผิดชอบ 
ต�อผลลัพธ=ท่ีเกิดกับผู"เรียน คืนครูให"นักเรียนโดยลดภาระงานท่ีไม�จำเป)น รวมถึงจัดให"มีระบบฐานข"อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย= โดยการเชื่อมโยงหรือส�งต�อข"อมูลครอบครัวและผู"เรียนระหว�างหน�วยงานต�าง ๆ ตั้งแต�แรกเกิดจน 
ถึงการพัฒนาตลอดช�วง ชีวิต ตลอดจนพัฒนาช�องทางให"ภาคเอกชนมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู"
ตลอดชีวิต 

6.2 พัฒนาแพลตฟอร=มการเรียนรู"ผ�านระบบดิจิทัล พร"อมทั้งส�งเสริมให"มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสร"างสรรค=ที่เหมาะสมมาใช"ในการเรียนการสอนออนไลน=แบบเปZดที่หลากหลาย เพื่อส�งเสริมการเรียนรู" 
ด"วยตนเองตาม ความสนใจและเหมาะสมกับช�วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล�งเรียนรู"และอุทยานการเรียนรู"สำหรับเยาวชน 
ท่ีเชื่อมโยง เทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส�งเสริมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับผู"ท่ีเข"าสู�สังคมสูงวัย 

6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหว�างหน�วยจัดการศึกษากับกองทุน 
เพื ่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ �งเน"นกลุ �มเด็กด"อยโอกาสและกลุ �มเด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี ่ยน  
การจัดสรรงบประมาณให"สอดคล"องกับความจำเป)นของผู"เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียน 
พี่เลี้ยงจับคู�ระหว�างโรงเรียนขนาดใหญ�ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
และการ ส�งเสริมให"ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข"ามามีส�วนร�วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มี
ความสามารถ แต�ไม�มีทุนทรัพย=เป)นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก"ไขป>ญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร"างหนี้
กองทุนเงินให"กู"ยืม เพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให"กู"ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 
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6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช�วงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื ้อต�อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของทุกช�วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให"เชื ่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไก 
การวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู"และประสบการณ=หน�วยการเรียนที่ชัดเจน ส�งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพ
ด"านกีฬา ให"สามารถพัฒนาไปสู�นักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝ:มือแรงงาน การจัดให"มีระบบที่สามารถรองรับ
ความต"องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช�วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให"ตรงกับความต"องการ 
ของตลาดแรงงาน ท่ีอาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน"มความก"าวหน"าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

6.5 ส�งเสริมหลักคิดที่ถูกต"อง โดยสอดแทรกการปลูกฝ>งวินัยและอุดมการณ=ที่ถูกต"องของคนในชาติ  
หลักคิดที่ถูกต"องด"านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข"าไปใน 
ทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู�ไปกับการส�งเสริมกลไกสร"างความเข"มแข็งของสถาบันครอบครัวในทุกมิติ 
อย�างเป)นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล"อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให"เอื้อต�อการมีคุณธรรม
จริยธรรมและจิตสาธารณะ  รวมทั้งลงโทษผู"ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส�งเสริมให"เกิดการมีส�วนร�วม
ของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

7. จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั ้น เน"นออกแบบหลักสูตรระยะสั้น  
ตามความสนใจ พัฒนาทักษะต�าง ๆ ที ่ใช"ในการดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอาชีพของคนทุกช�วงวัยในพื้นท่ี 
และชุมชนเป)นหลัก พร"อมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนาเป)นรูปแบบธนาคารหน�วยกิต ซ่ึงเป)นการเรียนเก็บหน�วยกิตของ
วิชาเรียนเพื่อให"ผู"เรียนสามารถ เรียนข"ามสาขาวิชาและข"ามสถาบันการศึกษาหรือทำงานพร"อมกัน หรือเลือกเรียน
เฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร"างโอกาสของคนไทยทุกช�วงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในด"านการศึกษา
และการดำรงชีวิต 
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3.  นโยบายและจุดเน�นของกระทรวงศึกษาธิการ ปDงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายและจุดเน"น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปUงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด"วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญยุทธศาสตร=ชาติด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย= โดยเฉพาะแผนแม�บทภายใต"ยุทธศาสตร=ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิตการสร"าง  
สภาพแวดล"อมที่เอื้อต�อการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพมนุษย= การพัฒนาเด็กตั้งแต�ช�วงการตั้งครรภ=จนถึงปฐมวัย 
การพัฒนาช�วงวัยเรียน/วัยรุ �น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการส�งเสริมศักยภาพวัยผู "สูงอายุ  
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู "ที ่ตอบสนองต�อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 และพหุป>ญญาของมนุษย= 
ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข"องอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน"น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระทรวงศึกษาธิการมุ �งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม�บทภายใต"ยุทธศาสตร=ชาติ   20   ป:  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐานะหน�วยงานเจ"าภาพขับเคลื ่อนทุกแผนย�อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู"  
และแผนย�อยที ่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิต รวมทั ้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด"านการศึกษา  
และนโยบายรัฐบาลทั้งในส�วนนโยบายหลักด"านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพคนตลอด 
ช�วงชีวิตและนโยบายเร�งด�วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู�ศตวรรษท่ี 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนแบก
ภายใต"ยุทธศาสตร=ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2568) 
นโยบายและแผนระดับชาติว�าด"วยความมั ่นคงแห�งชาติ (พ.ศ. 2562-2568) รวมทั ้งนโยบายและแผนต�าง ๆ  
ที่เกี่ยวข"อง โดยคาดหวังว�าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิต จะได"รับการพัฒนาการเรียนรู"ให"เป)นคนดี คนก�ง  
มีคุณภาพ และมีความพร"อมร�วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู�ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนดังนั้น ในการเร�งรัดการ
ทำงานภาพรวมกระทรวงให"เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร"าความเชื่อม่ันให"กับสังคม และผลักดันให"การจัดการศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพจึงกำหนดนโยบายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปZดกว"าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากำลังคนโดยมุ�งปฏิรูปองค=การ
เพื ่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร  เช �น  ด"านการประชาสัมพันธ=  ด"านการต�างประเทศ  ด"านเทคโนโลยี  
ด"านกฎหมายฯลฯ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและความเป)นเอกภาพ รวมทั ้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข"ามาช�วยใน 
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปZดกว"าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู" โดยมุ�งให"ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู"ตลอดชีวิตท่ีสมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปZดกว"าง ที่เป)นเงื่อนไขต�าง ๆ เพื่อให"บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกกำลังสอง 
(Thailand Education Eco - System: TE2S) การศึกษาที ่ เข "าใจ Supply และตอบโจทย= Demand โดยให"ทุก
หน�วยงานพิจารณาวิเคราะห=ข"อมูลร�วมกันอย�างรอบด"าน ครบถ"วนร�วมกันพิจารณาหาแนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดำเนินการร�วมกันแบบบูรณาการการทำงานทุกภาคส�วน 
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จุดเน�นประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย8 

 1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส ื ่อสาร
ประกอบด"วย 7 เรื่องย�อย ได"แก�  

   1.1 Data Center ศูนย=ข"อมูลกลาง  

 1.2 Big Data ข"อมูลขนาดใหญ� (คลังข"อมูล การนำข"อมูลมารวมกัน)   

 1.3 Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 

 1.4 e-book  

 1.5 e-office e-mail และ document  

 1.6 ระบบบริหารจัดการห"องเรียน School และ Classroom Management  

 1.7 โครงสร"างพ้ืนฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค=ความรู"และยกระดับทักษะที่จำเป)น เน"นพัฒนาความรู"และสมรรถนะด"าน Digital Literacy 
สำหรับผู"เรียนท่ีมีความแตกต�างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช�น STEM Coding เป)นต"น 

3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได"แก� 1) โลกทัศน=อาชีพ 2) การเสริม
ทักษะใหม� (Up Skl) และ 3) การเพ่ิมทักษะใหม�ท่ีจำเป)น (Re-Skills) ให"แก�กลุ�มเปRาหมายประกอบด"วย  

   3.1 ผู"อยู�ในระบบการศึกษา (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  

   3.2 ผู"อยู�นอกระบบการศึกษา  

   3.3 วัยแรงาน  

   3.4 ผู"สูงอายุ เพ่ือให"มีทักษะและสมรรถนะสอดคล"องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล
และอาชีพที่เกิดขึ้นใหม� (Digital Disruption) โดยเน"นเพิ่มบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด"านอาชีวศึกษา 
กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4. การต�างประเทศ เน"นภารกิจที่ต"องใช"ความร�วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต�างชาติให"แก�
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด"านหลัก ๆ ได"แก�   

4.1 ด"านภาษาต�างประเทศ  

4.2 ด"านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

 5. กฎหมายและระเบียบ เน"นแผนงาน 2 เรื่อง ท่ีบรรจุอยู�ในแผนการปฏิรูปประเทศด"านการศึกษา ประกอบด"วย 

   เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู"โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห�งชาติฉบับใหม�และกฎหมายลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได"แก� 

-  การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดทำ แก"ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวข"อง 

-   การสร"างความร�วมมือระหว�างรัฐ องค=กรปกครองส�วนท"องถ่ินและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

- การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู"ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับ
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิต 

 -   การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห�งชาติ 

 -   การจัดต้ังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห�งชาติ 
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เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร"างของหน�วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด"วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได"แก� 
สถานศึกษามีความเป)นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร"างของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต�ละหน�วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม�ให"เกิดความซ้ำซ"อนในการจัดฝUกอบรมให"แต�ละกลุ�มเปRาหมายและใช"ประโยชน=จากสถาบัน
พัฒนาที ่ม ีอยู �แล"ว เช�น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อเป)นหน�วยงานกลาง 
ในการจัดฝUกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให"แก�บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู"บริหารหน�วยงานทุกระดับ
ผู"บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย= และบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนายกระดับให"เป)นสถาบัน
ฝUกอบรมระดับนานาชาติ 

 7. การประชาสัมพันธ= โดยจัดตั้งศูนย=ประชาสัมพันธ=ของกระทรวงศึกษาธิการเป)นหน�วยงานสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการผลิตสื ่อและจัดทำเนื ้อหา (Content) เพื ่อเผยแพร�ผลงาน กิจกรรม 
และการเข"าร�วมงานต�าง ๆ ของทุกหน�วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

 8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู"
สำหรับเด็กปฐมวัย 

 9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส�งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 

 10. การรับเรื่องราวร"องทุกข=ที่เกี่ยวข"องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช"ในการบริหาร
จัดการ เช�น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก"ไขป>ญหาเบื้องต"น (Call Center ด"านกฎหมาย) การวางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร"องทุกข=ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ 

 11. การปฏิรูปองค=กรและโครงสร"างกระทรวงศึกษาธิการ 

 12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต�าง ๆ เพ่ือให"มีมาตรฐานวิชาชีพท่ีสูงข้ึน 

 13. การศึกษายกกำลังสอง โดย 

- พัฒนาครูทุกระดับให"มีทักษะ ความรู"ที ่จำเป)น เพื่อทำหน"าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)  
และขยายผลการพัฒนาผ�านศูนย=พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป)นเลิศ (Human Capital Excellence Center: 
HCEC) 

- จัดการเรียนรู"ตลอดชีวิตผ�านเว็บไซต= www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปZดกว"างให"ภาคเอกชน
สามารถเข"ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให"ผู"เรียน ครู และผู"บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู"ที ่หลากหลาย  
และตลอดเวลาผ�านแพลตฟอร=มด"านการศึกษาเพ่ือความเป)นเลิศ (Digital Education Excellence Platform :DEEP) 

- ให"ผู "เรียน ครู ผู "บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ�านแผนพัฒนารายบุคคลสู�ความเป)นเลิศ 
(Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

- จัดทำ "คู�มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือกำหนดให"ทุกโรงเรียนต"องมีพ้ืนฐานท่ีจำเป)น 

การสร�างความสามารถในการแข�งขัน 

- มุ�งเน"นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำด"วยคุณภาพ โดยสร"างค�านิยมอาชีวศึกษา และ 
เติมเต็มช�องว�างระหว�างทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี สู�คุณภาพมาตรฐาน 
เน"นร�วมมือกับสถานประกอบการชั ้นนำ (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื ่อนความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
ระหว�างภาครัฐและภาคเอกชนสู�มาตรฐานนานาชาติ 
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- มุ�งเน"น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝUกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกำลังแรงงาน 
ที่มีคุณภาพตามความเป)นเลิศของแต�ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย=การพัฒนาประเทศ 
และสถานประกอบการ 

- มุ �งเน"นพัฒนาศูนย=ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence 
Center) สู�มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ=ใหม� รวมถึงการนำนวัตกรรม Digtal เพื่อมุ�งสู �การอาชีวศึกษาดิจิทัล 
(Digital College) 

- มุ �งเน"นพัฒนาศักยภาพผู "เร ียนอาชีวศึกษาให"เป)นผู "ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู "ผ ู "เร ียน 
เพื่อการดำรงชีวิตให"มีคุณลักษณะอันพึงประสงค=และทักษะที่จำเป)นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให"ความร�วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู"เรียนผ�านการฝUกประสบการณ=วิชาชีพในต�างประเทศและการแข�งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

- มุ �งเน"นการเพิ ่มปริมาณผู "เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร"างภาพลักษณ=สถานศึกษาอาชีวศึกษา  
เพ่ือดึงดูดให"ผู"ท่ีสนใจเข"ามาเรียน 

- สนับสนุนให"สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย�างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด"วยเครื่องมือปฏิบัติ
ท่ีทันสมัย 

การสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- ขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให"สอดคล"องกับพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

- ส�งเสริมให"ผู"เรียนท่ียุติการศึกษาท้ังก�อนและหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับให"ได"รับโอกาสทางการศึกษา
จนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 

การจัดการศึกษาเพ่ือสร�างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรกับส่ิงแวดล�อม 
- เสริมสร"างการรับรู" ความเข"าใจ ความตระหนัก และส�งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค= 

ด"านสิ่งแวดล"อม รวมท้ังการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
- ส�งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ=และนวัตกรรมที่เป)นมิตรกับสิ่งแวดล"อม ให"สามารถเป)นอาชีพ และสร"าง

รายได"การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
- เฝRาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู"เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 

บริหารจัดการ 
- ปฏิรูปองค=การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป)นเอกภาพของหน�วยงาน 
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ ประกาศต�าง ๆ ที่เป)นอุปสรรคและข"อจำกัดในการดำเนินงาน  

โดยคำนึงถึงประโยชน=ของผู"เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
- ยกระด ับการประเม ินคุณธรรมและความโปร�งใส  ในการดำเน ินงานของหน �วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- พัฒนาระบบฐานข"อมูลด"านการศึกษา (Big Data) 
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การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน�นสู�การปฏิบัติ 

1. ให"ส�วนราชการ หน�วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน"นเป)นกรอบแนวทางใน
การวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ�ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว�าการกระทวงศึกษาธิการได"ให"
แนวทางในการบริหารงบประมาณไว" 

2. ให"มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน"นสู�การปฏิบัติ 
ระดับพ้ืนท่ี โดยให"ผู"ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป)นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล สป. เป)นฝRายเลขานุการและผู"ช�วยเลขานุการตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจ
ราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ  
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีป>ญหาในเชิงพ้ืนท่ีหรือข"อขัดข"องในการปฏิบัติงาน ให"ศึกษา วิเคราะห=ข"อมูลและดำเนินการแก"ไข
ป>ญหาในระดับพื้นที่ก�อน โดยใช"ภาคีเครือข�ายในการแก"ไขข"อขัดข"อง พร"อมทั้งรายงานต�อคณะกรรมการติดตามฯ 
ข"างต"น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของส�วนราชการหลักและหน�วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน"าท่ี (Function)  
งานในเชิงยุทธศาสตร= (Asenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได"ดำเนินการอยู�ก�อนเมื่อรัฐบาล หรือกระทรวง 
ศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กำหนดหากมีความสอดคล"องกับ
หลักการนโยบายและจุดนั้นข"างตัน ให"ถือเป)นหน"าที่ของส�วนราชการหลักและหน�วยงานที่เกี ่ยวข"องต"องเร�งรัด  
กำกับติดตาม ตรวจสอบให"การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย�างเป)นรูปธรรมด"วยเช�นกัน 

4.  วิสัยทัศน8 พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
วิสัยทัศน8 
สำนักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา เป)นองค=กรผล ิตและพัฒนากำลังคนที ่ม ีค ุณภาพและได"

มาตรฐานสากล ด"วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือตอบสนองต�อความต"องการของประเทศตามเปRาหมายยุทธศาสตร=ชาติ 
พันธกิจ 

1.จัดและส�งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการอบรมวิชาชีพให"มีคุณภาพ และได"มาตรฐาน  
มุ�งตอบสนองต�อ ความต"องการของประเทศ 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู�สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให"ท่ัวถึง ต�อเนื่อง เสมอภาค และเป)นธรรม 
4. เป)นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝ:มือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ 
5. สร "างเคร ือข �ายความร�วมมือให"ท ุกภาคส�วนมีส �วนร �วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  

และการฝUกอบรมวิชาชีพ 
6. วิจัย สร"างนวัตกรรม จัดการองค=ความรู"เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. ส�งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให"มีศักยภาพสูงข้ึนและมีความก"าวหน"าในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร8 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยุทธศาสตร=ด"านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร=ด"านการสร"างความสามารถในการแข�งขัน 
3. ยุทธศาสตร=ด"านการพัฒนาและเสริมสร"างศักยภาพทรัพยากรมนุษย= 
4. ยุทธศาสตร=ด"านการสร"างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร=ด"านการสร"างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป)นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม 
6. ยุทธศาสตร=ด"านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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นโยบาย จุดเน�นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การศึกษาสร"างคน อาชีวะสร"างชาติ “เตรียมคนไทยสู�ศตวรรษท่ี 21” 
1. เพ่ิมผู�เรียนสายอาชีพ (สายอาชีวะ 50 : 50 สายสามัญ) 

1.1. เปZดสาขาใหม�/สาขาขาดแคลน 
1.2. เพ่ิมห"องเรียน (วท./วอศ.) 
1.3. ปรับหลักสูตรให"ยืดหยุ�น ดึงผู"เรียนกลับเข"าสู�ระบบ 
1.4. แนะแนวสื่อสารทุกกลุ�มเปRาหมายทุกพ้ืนท่ี 
1.5. สร"างภาพลักษณ= (Re-Branding) 
1.6. จัดสวัสดิการตามบริบท (หอพัก/รถรับ-ส�ง) 

2. ศูนย8ความเป<นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
2.1. พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเปRาหมาย (10+2+1) (10 + 2 อุตสาหกรรมเปRาหมาย + 1   

โครงสร"างพ้ืนฐานของประเทศ) 
2.2. จัดการศึกษารองรับการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษ (EEC/SEC/SEZ) 
2.3. พัฒนาความร�วมมือกับภาครัฐและเอกชน 
2.4. พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและภาษา (อังกฤษ จีน และภาษาในอาเซียน) 
2.5. อาชีวะฐานวิทย=ฯ/มาตรฐาน KOSEN Re-Skills ,Up-Skills ,New-Skills 
2.6. ยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะกำลังคน (โดยวิทยาลัยสารพัดช�างและวิทยาลัยการอาชีพ  

ท่ัวประเทศ) 
2.7. เตรียมความพร"อมกำลังคนเพ่ือรองรับสังคมผู"สูงอายุ  
2.8. หลักสูตรฝUกอบรมระยะสั้น (Short Course Training) 
2.9. หลักสูตรฝUกอาชีพฐานสมรรถนะ (Education To Employment) 
2.10. Startup/Business online 

3. ปฏิรูประบบบริหารและงานบุคคล 
3.1. ปฏิรูปประสิทธิภาพการบริหารงาน 
3.2. พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพ ดิจิทัล และภาษาอังกฤษ 
3.3. แก"ไขป>ญหาการบริหารงานบุคคลทุกมิติ 
3.4. สร"างระบบแรงจูงใจ เพ่ิมค�าตอบแทน และส�งเสริมระบบสวัสดิการ/สวัสดิภาพ 

4. ขับเคล่ือนอาชีวศึกษา เพ่ือเตรียมคนไทยสู�ศตวรรษท่ี 21 
4.1. อาชีวศึกษาทวิภาคี 3 รูปแบบ 
4.2. บูรณาการการพัฒนาทักษะด"านเทคโนโลยี ดิจิทัล และภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอน 
4.3. Fix it Center/จิตอาสาอาชีวะ 
4.4. สร"างค�านิยม “การศึกษาสร"างคน อาชีวะสร"างชาติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 11 ~ 
 

 

ยุทธศาสตร8เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร8ท่ี 1 มุ�งผลิตกำลังคนท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ=มาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

แห�งชาติ 
กลยุทธ= 1.1 สร"างความร�วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยใช"ทรัพยากร

รวมท้ัง เทคโนโลยีร�วมกันกับสถานประกอบการและชุมชน 
ยุทธศาสตร8ท่ี 2 เสริมสร"างศักยภาพของคณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ= 2.1 พัฒนาคณาจารย=ครูและบุคลากรทางการศึกษาให"สอดคล"องกับสาขาวิชาชีพ 
กลยุทธ= 2.2 ทำข"อตกลงความร�วมมือในการพัฒนาอาจารย= ครู และบุคลากรทางการศึกษาร�วมกับ 

สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 
กลยุทธ= 2.3 ความร�วมมือในการจัดการศึกษาชุมชนหรือสถานประกอบการกับประเทศข"างเคียง 

ยุทธศาสตร8ท่ี 3 พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศและต�างประเทศ 
กลยุทธ= 3.1 สร"างเครือข�ายความร�วมมือในการจัดการศึกษาร�วมกับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน  

ท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ 
กลยุทธ= 3.2 โครงการเชิดชูเกียรติสถานประกอบการท่ีร�วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
กลยุทธ= 3.3 โครงการแสวงหาความร�วมมือกับสถานประกอบการต�างประเทศ 

ยุทธศาสตร8ท่ี 4 ส�งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
                   กลยุทธ= 4.1 เพิ่มขีดความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสู�มาตรฐานสากล 
                   กลยุทธ= 4.2 เสริมสร"างศักยภาพภายในการขับเคลื่อนงานวิจัยสู�ภาคธุรกิจ เพื่อใช"ประโยชน=ในเชิง
พาณิชย= 

ยุทธศาสตร8ท่ี 5 ส�งเสริมความเป)นไทยทะนุบำรุงศาสนา พระหากษัตริย= ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล"อม  
                   กลยุทธ= 5.1 ส�งเสริมความเป)นไทยสนับสุนนกิจกรรมทะนุบำรุงศาสนา พระมหากษัตริย= ศิลปวัฒนธรรม  
                   กลยุทธ= 5.2 สร"างความตระหนักด"านอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 

ยุทธศาสตร8ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
                   กลยุทธ= 6.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ 
                   กลยุทธ= 6.2 พัฒนาระบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                   กลยุทธ= 6.3 พัฒนานิเทศติดตามการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร8ท่ี 7 เสริมสร"างภาพลักษณ=สถาบันการอาชีวศึกษาให"เป)นท่ียอมรับของสังคม 
                   กลยุทธ= 7.1 พัฒนาอาจารย= ครู และบุคลากรให"มีสมรรถนะ สอดคล"องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
                   กลยุทธ= 7.2 สร"างภาพลักษณ=ความเป)นสากลและความภูมิใจในความเป)นอาชีวศึกษาแก�นักเรียน 
นักศึกษา 
ยุทธศาสตร8การพัฒนาและโครงการ 

ยุทธศาสตร8ท่ี 1 มุ�งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามเกณฑ=มาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
แห�งชาติ 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรร�วมกับสถานประกอบการทุกระดับ 
2. โครงการจัดการศึกษาร�วมกับสถานประกอบการ 
3. โครงการร�วมมือกับสถานประกอบการถ�ายทอดเทคโนโลยีและทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน

ร�วมกัน 
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ยุทธศาสตร8ท่ี 2 เสริมสร"างศักยภาพของคณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษา 
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย= ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
2. โครงการอบรมและพัฒนาอาจารย=ครูทางด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช"ในการพัฒนาการเรียน

การสอนร�วมกับสถานประกอบการ 
ยุทธศาสตร8ท่ี 3 พัฒนาเครือข�ายความร�วมมือการจัดการอาชีวศึกษาในประเทศและต�างประเทศ 

1. โครงการความร�วมมือการจัดการศึกษากับสถานประกอบการ 
ยุทธศาสตร8ท่ี 4 ส�งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

1. โครงการส�งเสริมการวิจัย 
2. โครงการเสริมสร"างศักยภาพในการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมให"มีมาตรฐานสากลสู�ภาคธุรกิจ 
3. โครงการนำเสนอผลงานวิจัย 

ยุทธศาสตร8ท่ี 5 ส�งเสริมความเป)นไทยทะนุบำรุงศาสนา พระหากษัตริย= ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล"อม 
1. โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 
2. โครงการเสริมสร"างจิตสำนึกความเป)นไทย 
3. โครงการปลูกฝ>งให"ผู"เรียนอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 

ยุทธศาสตร8ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1. โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
2. โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. โครงการสร"างความตระหนักให"แก�อาจารย=ครู และบุคลากร เพ่ือรับการประเมินคุณภาพ 
6. โครงการการให"ความรู"ความเข"าใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร8ท่ี 7 เสริมสร"างภาพลักษณ=สถาบันการอาชีวศึกษาให"เป)นท่ียอมรับของสังคม 
1. โครงการส�งเสริมสนับสนุนให"อาจารย= ครู และบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
2. โครงการส�งเสริมให"อาจารย= ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเป)นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
4. โครงการอาชีวะพัฒนา 
5. โครงการอาชีวะอาสา 
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มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 
ท่ีสัมพันธ8และเช่ือมโยงกับ การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการได"ประกาศใช"มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับสถานศึกษา ท่ีจัดการศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษา ใช"เป)นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  ด"านอาชีวศึกษาให"เป)นไป
ตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได"กำหนด
เกณฑ=การ ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2561 ที ่สัมพันธ= 
และเชื่อมโยงกับการ ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 5 ด"าน ดังนี้ 

ด"านท่ี 1 ด"านผู"เรียนและผู"สำเร็จการศึกษา 
1.1 การดูแลและแนะแนวผู"เรียน 
1.2 ผู"เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 
1.3 ผู"เรียนมีสมรรถนะในการเป)นผู"ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1.4 ผลงานของผู"เรียนด"านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ= งานสร"างสรรค=งานวิจัย 
1.5 ผลการแข�งขันทักษะวิชาชีพ 
1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด"านอาชีวศึกษา (V-NET) 
1.8 การมีงานทำและศึกษาต�อของผู"สำเร็จการศึกษา 

ด"านท่ี 2 ด"านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย�างเป)นระบบ 
2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกำหนด

รายวิชาเพ่ิมเติม 
2.2 การจัดการเรียนรู"สู�การปฏิบัติท่ีเน"นผู"เรียนเป)นสำคัญ 

2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู"สู�การปฏิบัติ 
2.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู"สู�การปฏิบัติที่เน"นผู"เรียนเป)นสำคัญและนำไปใช"ในการจัด 

การเรียนการสอน 
ด"านท่ี 3 ด"านครูผู"สอนและผู"บริหารสถานศึกษา 

3.1 ครูผู"สอน 
3.1.1 การจัดการเรียนการสอน 
3.1.2 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

3.2 ผู"บริหารสถานศึกษา 
3.2.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส�วนร�วม 
3.2.2 การบริหารจัดการระบบข"อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ด"านท่ี 4 ด"านการมีส�วนร�วม 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ด"านท่ี 5 ด"านป>จจัยพ้ืนฐาน 
5.1 อาคารสถานท่ี ห"องเรียน ห"องปฏิบัติการ โรงฝUกงาน หรืองานฟาร=ม 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
5.3 แหล�งเรียนรู"และศูนย=วิทยบริการ 
5.4 ระบบอินเทอร=เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช"งานด"านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5.5 การเข"าถึงระบบอินเทอร=เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 แสดงดังภาพท่ี 2
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การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที ่สัมพันธ8และเชื ่อมโยงตามมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 

ตามที ่กระทรวงศึกษาธิการได"ประกาศใช"มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับสถานศึกษา 
ที ่จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ใช"เป)นแนวทางในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษาให"เป)นไปตาม กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา จึงได"กำหนดแนวทาง การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2561 ประกอบด"วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของผู"สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค= 
1.1 ด"านความรู" 
1.2 ด"านทักษะและการประยุกต=ใช" 
1.3 ด"านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค= 

มาตรฐานท่ี 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด"านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ด"านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ด"านการบริหารจัดการ 
2.4 ด"านการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

มาตรฐานท่ี 3 การสร"างสังคมแห�งการเรียนรู" 
3.1 ด"านความร�วมมือในการสร"างสังคมแห�งการเรียนรู" 
3.2 ด"านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ= งานสร"างสรรค= งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 16 ~ 
 

 

ส�วนท่ี 2 
ข�อมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน8 พันธกิจ 
ปรัชญา 

ทักษะเยี่ยม     เป:�ยมความรู"     เชิดชูคุณธรรม     สัมพันธ=ชุมชน 
วิสัยทัศน8 (vision) 
 มุ�งม่ันจัดการอาชีวศึกษา ด"วยการฝUกอาชีพท่ีหลากหลาย ให"ผู"เรียนมีคุณธรรมตรงกับความต"องการของชุมชน
และตลาดแรงงาน ส�งเสริมการเรียนรู"ตลอดชีวิตและพัฒนากำลังคนในด"านวิชาชีพ ระดับเทคนิค ให"มีคุณภาพได"
มาตรฐานสอดคล"องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล"อม และชุมชน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
- จัดฝUกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย ให"สอดคล"องและตรงตามความต"องการ
ของ ชุมชน 
- จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ให"มีคุณภาพได"มาตรฐาน 
- ขยายโอกาส การเรียนรู"วิชาชีพสู�โรงเรียน ชุมชน และท"องถิ่นที่ขาดโอกาสในการเรียน ให"สามารถเรียนรู"
ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ 

 - พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค8 

- เพื่อใช"เป)นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการและแผนงาน โดยสอดคล"องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 2564 - 2567 

 - เพ่ือเป)นแนวทางในการวางแผนใช"ทรัพยากรต�าง ๆ ให"เกิดประโยชน=สูงสุด 
เปVาหมาย 
 - ให"บริการด"านวิชาชีพ แก�คนพิการ คนด"อยโอกาส เด็ก สตรี ผู"สูงอายุ และประชาชนท่ัวไป 
 - ผู"เรียนมีทักษะฝ:มือได"มาตรฐานตรงตามความต"องการของผู"ใช"และภาคอุตสาหกรรม 
 - จำนวนผู"เรียนทางด"านวิชาชีพเพ่ิมข้ึน ภายใต"หลักคุณธรรมนำความรู" 
 - สร"างเสริมประสบการณ=วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด"วยการบริการสังคม 
 - พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ= 
 - ต�อยอดองค=ความรู"ภูมิป>ญญาท"องถ่ิน และพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. จุดเน�นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด�น 
 

จุดเน�นในการพัฒนาของสถานศึกษา 
1. จุดเน"นด"านการเรียนและผู"สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
2. จุดเน"นด"านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
3. จุดเน"นด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
4. จุดเน"นด"านการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
5. จุดเน"นด"านการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ= งานสร"างสรรค= และการวิจัย 
6. จุดเน"นด"านการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและพลโลก 
7. จุดเน"นด"านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความโดดเด�นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
ปDงบประมาณ 2562 - 2564 (ระดับประเทศ) สถานศึกษา 

1. โล�และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข�งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประเภทอาหารจานเดียว 
การประชุมวิชาการองค=การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย แข�งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน 
และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งท่ี 28 วันท่ี 2-6 กุมภาพันธ= 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร=ธาน ี

2. โล� วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงครามได"ร ับคัดเลือกให"เป)นสถานศึกษาที ่จ ัดการเรียนการสอน 
ระบบทวิภาคี ระดับดีเด�น ตามโครงการพัฒนาแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสำนัก
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  วันท่ี 10 กันยายน 2562 

3. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด�น ประจำป: 2562 ป:ที่ 2 
ติดต�อกัน ของกระทรางแรงงาน  วันท่ี 13 กันยายน 2562 

4. เหรียญรางวัล รางวัลนักคิดประดิษฐ=คนรุ�นใหม� เหรียญทองแดง ชุดเครื่องถอดประกอบใบมีดตัดหญ"า
แบบสะพาย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ  วันท่ี 2 – 6 กุมภาพันธ= 2562 ณ Event Hall 
102-104 ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 

5. เกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว ิทยาลัยสารพัดช�าง
สมุทรสงคราม ได"รับคัดเลือกให"เป)นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต"นแบบ ในการประชุมสัมมนา
แลกเปลี ่ยนเรียนรู "และจัดแสดงผลงานการขับเคลื ่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  วันที ่ 12 
กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

6. โล�รางวัลและเกียรติบัตร “สถาบันอาชีวะศึกษาประชาธิปไตยต"นแบบภาครัฐ” ของคณะกรรมการ
โครงการส�งเสริมคุณธรรมและวิถ ีประชาธิปไตยในโรงเร ียน สภานิต ิบ ัญญัติแห�งชาติ ร �วมกับ 
มูลนิธิเสริมสร"างเอกลักษณ=ของชาติ วันท่ี 28 กุมภาพันธ= 2562 

7. โล�และเกียรติบัตร นายณรงค=ชัย  สุขสวคนธ=  ได"รับการคัดเลือกเป)น “ผู"บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” 
ประจำป:พุทธศักราช 2563 กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

8. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด�น ประจำป: 2563 ป:ที่ 3 
ติดต�อกัน ของกระทรวงแรงงาน วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 

9. เกียรติบัตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับศึกษาวิชาชีพ  
ภาคกลาง ประจำป:การศึกษา 2562 ในโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
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10. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด�น ประจำป: 2564 ป:ที่ 4 
ติดต�อกัน ของกระทรวงแรงงาน วันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 

ปDงบประมาณ 2562 - 2564 (ระดับภาค/สถาบัน) สถานศึกษา 
1. ประกาศศูนย8ส�งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางฯ ผลการศึกษาประสิทธิภาพของปริมาณ

สารประกอบฟ:นอลิกในชะครามเซรั ่ม การประกวดตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร=อาชีวศึกษา-เอสโซ�  
ระดับภาค ภาคกลาง ประจำป:พุทธศักราช 2562 ครั้งท่ี 29 ระดับเหรียญเงิน 

2. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม เข"าร�วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู"และจัดนิทรรศการ 
แสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาต"นแบบ จากศูนย=ประสานงานสถานศึกษา 
คุณธรรมอาชีวศึกษาภาค ภาคกลาง ระหว�างวันที ่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวาสิฏฐี   
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปDงบประมาณ 2562 - 2564 (ระดับจังหวัด) สถานศึกษา 
1. ถ�วยรางวัล รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม กีฬาวอลเลย=บอล รุ�นอายุ 18 ป:  ชาย การแข�งขันกีฬาระหว�าง

โรงเรียนส�วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป: 2562 
2. ถ�วยรางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเลย=บอลชาย อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป: 

2562 
3. ถ�วยรางวัล รางวัลชนะเลิศ การประกวดร"องเพลงไทยไทยลูกกรุง ระดับประชาชน งานเทศกาลกินปลาทู 

ครั้งท่ี 22 ประจำป: 2562 
4. ถ�วยรางวัล รางวัลชมเชย การประกวดร"องเพลงไทยไทยลูกกรุง ระดับประชาชน งานเทศกาล 

กินปลาทู ครั้งท่ี 22 ประจำป: 2562 
5. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ=ด"าน

หัตถศิลป� ดินไทยจากแปRงกล"วย “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ ่งประดิษฐ=ของ 
คนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2562 ระหว�างวันที่ 2 – 3 
ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

6. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ=ด"าน
นว ัตกรรมซอฟต=แวร =และสมองกลฝ>งต ัว Memory คาร =แคร = “ส ุดยอดนว ัตกรรมอาช ีวศ ึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 
2562 ระหว�างวันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

7. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ=ด"าน
ผลิตภัณฑ=อาหาร น้ำสลัดไข�ขาวเสริมน้ำส"มสายชูหมักจากมะม�วงหาวมะนาวโห� “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:
การศึกษา 2562 ระหว�างวันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

8. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ=ด"าน
เทคโนโลยีชีวภาพ เจลล"างหน"าเปลือกมังคุด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ=
ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2562 ระหว�างวันที่ 2 – 3 
ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
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9. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ=เพ่ือ
การอนุรักษ=พลังงาน เครื่องรดน้ำต"นไม"อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย= “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 
2562 ระหว�างวันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

10. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 10 
การประกวดองค =ความร ู "การนำเสนอผลงานว ิจ ัยนว ัตกรรมและส ิ ่ งประด ิษฐ =ของคนร ุ �นใหม�   
ภาคภาษาอังกฤษ The genius solar cells watering machine “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 
2562 ระหว�างวันท่ี 2 – 3 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

11. เก ียรต ิบ ัตร  ว ิทยาล ัยสารพ ัดช �างสารพ ัดช �างสม ุทรสงคราม เข "าร �วมประกวดระด ับภาค  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับภาคกลาง ประจำป:
การศึกษา 2562 ระหว�างวันท่ี 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย=การค"าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี 

12. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐ=
ด"านผลิตภัณฑ=อาหาร น้ำสลัดไข�ขาวเสริมน้ำส"มสายชูหมักจากมะม�วงหาวมะนาวโห� “สุดยยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม�ระดับภาคกลาง ประจำป:การศึกษา 2562 ระหว�าง
วันท่ี 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย=การค"าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี 

13. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 10 การประกวดองค=ความรู"การ
การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ภาคภาษาอังกฤษ The genius solar 
cells watering machine “ส ุดยอดนว ัตกรรมอาช ี วศ ึ กษา” การประกวดส ิ ่ งประด ิษฐ = ของ 
คนรุ�นใหม� ระดับภาคกลาง ประจำป:การศึกษา 2562 ระหว�างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563 ณ 
ศูนย=การค"าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี 

14. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐ=
ด"านเทคโนโลยีชีวภาพ เจลล"างหน"าเปลือกมังคุด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับภาคกลาง ประจำป:การศึกษา 2562 ระหว�างวันที่ 9 – 12 มกราคม 
2563 ณ ศูนย=การค"าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี 

15. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 6 
สิ ่งประดิษฐ=ด"านนวัตกรรมซอฟต=แวร=และสมองกลฝ>งตัว Memory คาร=แคร= “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ ่งประดิษฐ=ของคนรุ �นใหม� ระดับภาคกลาง ประจำป:การศึกษา 2562 
ระหว�างวันท่ี 9 – 12 มกราคม  2563 ณ ศูนย=การค"าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี 

16. เกียรติบัตร องค=กรคุณธรรมต"นแบบ ประจำป:พุทธศักราช 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม การประเมิน
คัดเลือกและประกาศยกย�องชุมชนองค=กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรม
แห�งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขานุการ
คณะอนุกรรมการส�งเสริมคุณธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม วันท่ี 26 กันยายน 2562 
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17. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 3 
สิ่งประดิษฐ=เพื่อการอนุรักษ=พลังงาน เครื่องรดน้ำต"นไม"อัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย= “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ ่งประดิษฐ=ของคนรุ �นใหม� ระดับภาคกลาง ประจำป:การศึกษา 2562 
ระหว�างวันท่ี 9 – 12 มกราคม 2563 ศูนย=การค"าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี 

18. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม รางวัลชมเชย ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ=ด"านหัตถศิลป� ดิน
ไทยจากแปRงกล"วย “ส ุดยอดนว ัตกรรมอาชีวศ ึกษา” การประกวดสิ ่งประดิษฐ =ของคนรุ �นใหม� 
ระดับภาคกลาง ประจำป:การศึกษา 2562 ระหว�างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย=การค"า
เดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี 

19. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 7 
ส ิ ่งประดิษฐ =ด "านการแพทย=หร ือบรรเทาสาธารณภัย เคร ื ่องช �วยนำทางบกพร�องทางสายตา  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ ่งประดิษฐ=ของคนรุ �นใหม�ระดับภาคกลาง ประจำป:
การศึกษา 2562 ระหว�างวันท่ี 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย=การค"าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี 

20. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม เข"าร�วมการประกวดระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2563 ระหว�างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิค
สมุทรสงคราม 

21. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ประเภทที่ 3 สิ ่งประดิษฐ=เพื ่อการอนุรักษ=พลังงาน  
กล�องกักเก็บพลังงานธรรมชาติ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2563 ระหว�างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 
2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

22. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ=ด"านเทคโนโลยีชีวภาพ Green Herb Organic 
Shampoo “สุดยอดนวัตกรรมออาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2563 ระหว�างว ันที ่  15 – 16 มีนาคม 2564 ณ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

23. เกียรติบัตร องค=กรคุณธรรม ระดับต"นแบบ ตามโครงการส�งเสริมชุมชนองค=กร อำเภอ และจังหวัด
คุณธรรม ป:งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต"แผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 
– 2564) จากคณะกรรมการส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ วันท่ี 6 มกราคม 2564 

24. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 1 สิ ่งประดิษฐ=ด"านพัฒนาคุณภาพชีวิต  
เครื่องทุ�นแรงในการถอดโช�คอเนกประสงค= “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ= 
ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2563 ระหว�างวันที่ 15 – 
16 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

25. เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที ่ 2 สิ ่งประดิษฐ=ด"านการประกอบอาชีพ  
เครื่องขูดมะพร"าวมหัศจรรย= “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2563 ระหว�างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 
2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
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26. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ=ด"านนวัตกรรมซอฟต=แวร=และระบบสมองกลฝ>งตัว 
(Software & Embedded System Innovation) เกมหรรษาพัฒนาเด็กออทิสติก “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม� ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:
การศึกษา 2563 ระหว�างวันท่ี 15 – 16 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

27. เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ=ด"านการแพทย= (ด"านการปRองกันโรคติดต�อ)       
ทุ�นบังคับช�วยชีวิตฉุกเฉิน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ=ของคนรุ�นใหม�  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2563 ระหว�างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 
2564    ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

28. เกียรติบัตร รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ=ด"านหัตถศิลป� ดอกไม"ประดิษฐ= 
จากเปลือกสมโอ “ส ุดยอดนว ัตกรรมอาช ีวศ ึกษา” การประกวดส ิ ่ งประดิษฐ =ของคนร ุ �นใหม�   
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2563 ระหว�างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 
2564    ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

29. เกียรติบัตร วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม องค=การมาตรฐาน ระดับเหรียญเงิน สถานศึกษา     
ขนาดเล็ก ในงานประชุมวิชาการองค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย การแข�งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป:การศึกษา 2563 

ปDงบประมาณ 2562 - 2564 ข�าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
1. โล�และเกียรติบัตร นายณรงค=ชัย  สุขสวคนธ=  ได"รับคัดเลือกเป)น “ผู"บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำป:

พุทธศักราช 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 16 
มกราคม 2563 

2. โล�และเกียรติบัตร นายณัฐวุฒิ  พึ่งกุศล  ได"รับคัดเลือกเป)น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” สาขาวิชาอาหาร 
และโภชนาการ ประจำป:พุทธศักราช 2563  ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

3. โล�และเกียรติบัตร นายเจริญศักดิ ์  มณเฑียรรัตน=   ได"ร ับคัดเลือกเป)น  “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” 
 สาขาวิชาผ"าและเครื่องแต�งกาย ประจำป:พุทธศักราช 2563  ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4. โล �และเก ียรต ิบ ัตร  นางกนกขว ัญ  ล ืมน ัด   ได "ร ับค ัดเล ือกเป )น   “คร ูด ีศร ีอาช ีวศ ึกษา”  
สาขาคอมพิวเตอร=ธุรกิจ ประจำป:พุทธศักราช 2563  ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5. โล�และเกียรติบัตร นางสมส�ง  พูลพล  ได"รับคัดเลือกเป)น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”  สาขาวิชาคณิตศาสตร= 
ประจำป:พุทธศักราช 2563  ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

6. โล�และเกียรติบัตร นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ   ได"ร ับคัดเลือกเป)น  “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” 
สาขาการตลาด ประจำป:พุทธศักราช 2563  ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
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7. เกียรติบัตร นายสุรชาติ  ช ื ่นพิช ัย  รางว ัลครูผู"ปฏิบ ัต ิด "วยความพากเพียร  ว ิร ิยะ  อุตสาหะ  
และสร"างชื่อเสียงให"แก�วิทยาลัยฯ ประจำป: 2563  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

8. เกียรติบัตร นางสาวเรืองรัตน=  นิลอุบล  รางวัลครูผู "ปฏิบัติด"วยความพากเพียร  วิริยะ  อุตสาหะ 
และสร"างชื่อเสียงให"แก�วิทยาลัยฯ ประจำป: 2563  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

9. เกียรติบัตร นายนพรัตน=  ดำรงศิลป�  รางวัลครูผู"สอนด"านวิชาชีพดีเด�น ประเภทอุตสาหกรรม ประจำป: 
2563  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

10. เกียรติบัตร นางสาวสุทธดา  เมืองเสน  รางวัลครูผู"สอนด"านวิชาชีพดีเด�น ประเภทบริหารธุรกิจ ประจำป: 
2563  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

11. เกียรติบัตร นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน=  รางวัลครูผู"สอนด"านวิชาชีพดีเด�น ประเภท คหกรรมศาสตร= 
ประจำป: 2563  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

12. เกียรติบัตร นางสาววิภาวี  แดงระยับ  รางวัลครูผู"สอนสร"างเสริมทักษะและประสบการณ=ชีวิตดีเด�น 
ประจำป: 2563  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

13. เกียรติบัตร นางสาววิภาวี  แดงระยับ  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขาวิชาภาษา 
ต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำป: 2564 ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

14. เกียรติบัตร นายพิรุณ  ก"อนทอง  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขาช�างยนต= ประจำป: 2564 
ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

15. เกียรติบัตร นายสมชาย  ดำสง�า  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขาวิชาคอมพิวเตอร=ธุรกิจ 
ประจำป: 2564 ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

16. เกียรติบัตร นางสาวเรืองรัตน=  นิลอุบล  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขาวิชาการตลาด 
ประจำป: 2564 ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

17. เกียรติบัตร นางสาววิภาวี  แดงระยับ  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขาวิชาภาษาต�างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ประจำป: 2564  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

18. เกียรติบัตร นายพิรุณ  ก"อนทอง  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขาช�างยนต= ประจำป: 2564  
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

19. เกียรติบัตร นายสมชาย  ดำสง�า  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขาวิชาคอมพิวเตอร=ธุรกิจ 
ประจำป: 2564  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

20. เกียรติบัตร นางสาวเรืองรัตน=  นิลอุบล  รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประเภทสาขาวิชาการตลาด 
ประจำป: 2564  อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564  
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3. ประเด็นยุทธศาสตร8กลยุทธ8และมาตรการของสถานศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 1 ปฏิรูปด�านผู�เรียนและผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
เปVาประสงค8  พัฒนาผู�เรียนและผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให�มีคุณภาพและมาตรฐาน  

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1ผู�เรียนและผู�สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ8มาตรฐานวิชาชีพ  
กลยุทธ= 1.1  พัฒนาผู"เรียนผ�านเกณฑ=มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ= 1.2 การทดสอบการศึกษาระดับชาติด"านอาชีวศึกษา (V- NET) 
กลยุทธ= 1.3 การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน�วยงานท่ีคณะกรรมการ 

   ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 2 ปฏิรูปด�านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 
เปVาประสงค8  พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให�สอดคล�องกับความต�องการของสถาน  
   ประกอบการ/ประชาคมอาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให�มี  
   คุณภาพและมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
กลยุทธ= 1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
กลยุทธ= 1.2 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู"รายวิชา 
กลยุทธ= 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ= 1.4 พัฒนาการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ= 1.5 พัฒนาการฝUกงานในสถานประกอบการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เปVาประสงค8  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมี 
   คุณภาพและได"มาตรฐาน 
 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ= 1.1 ส�งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ= 1.2 การจัดทำแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา 
กลยุทธ= 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ= 
กลยุทธ= 1.4 การบริหารงานและภาวะผู"นำของผู"บริหารสถานศึกษา 
กลยุทธ= 1.5 การบริหารจัดการฐานข"อมูลสารสนเทศ 
กลยุทธ= 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ= 

 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 2 การบริหารครู และบุคลการทางการศึกษาและระดมทรัพยากรในการจัดการ  
   อาชีวศึกษา 

กลยุทธ= 2.1 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร�วมกับเครือข�าย 
กลยุทธ= 2.2 บริหารการเงินและงบประมาณสอดคล"องกับแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
กลยุทธ= 2.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข�ายในประเทศและต�างประเทศ 

 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 3 การบริหารจัดการระบบดูแลนักเรียน 
กลยุทธ= 3.1 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
กลยุทธ= 3.2 พัฒนาระบบดูแลผู"เรียน 
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ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 4 ปฏิรูปด�านการบริการและวิชาชีพ 
เปVาประสงค8  พัฒนาและส�งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาให�เป<นแหล�งบริการวิชาการและวิชาชีพแก�ชุมชน  
   สังคม ท�องถ่ิน 

กลยุทธ= 1.1 พัฒนาศูนย=วิทยบริการเพ่ือเป)นแหล�งเรียนรู" 
กลยุทธ= 1.2 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับปราชญ=และภูมิป>ญญาท"องถ่ิน 
กลยุทธ= 1.3 พัฒนาสื่อรูปแบบต�าง ๆ เพ่ือใช"เป)นแหล�งการเรียนรู" 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 2 ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพให�ประชาชน ผู�ด�อยโอกาส พิการ และผู�สูงอายุ 
กลยุทธ= 2.1 พัฒนาการฝUกอบรมวิชาชีพเพ่ือให"สามารถนำไปประกอบเป)นอาชีพหลัก อาชีพรองได" 
กลยุทธ= 2.2 พัฒนาให"ความรู"ในการเขียนแผนธุรกิจ 
กลยุทธ= 2.3 พัฒนาบุคลากร สื่อ เพ่ือสามารถอบรมวิชาชีพผู"ด"อยโอกาส 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 5 พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ8 งานสร�างสรรค8หรืองานวิจัย 
เปVาประสงค8  มีการจัดทำนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ8งานสร�างสรรค8  หรืองานวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
   อาชีพท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1 พัฒนากระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
กลยุทธ= 1.1 จัดกิจกรรมส�งเสริมกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
กลยุทธ= 1.2 ส�งเสริม เผยแพร�การนำผลการวิจัยไปใช"ประโยชน=ในการพัฒนาอาชีพ 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 2 ส�งเสริมนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ8 งานสร�างสรรค8 หรืองานวิจัย 
กลยุทธ= 2.1 สนับสนุนให"ครูจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ= งานสร"างสรรค=หรืองานวิจัย 
กลยุทธ= 2.2 สนับสนุนให"นักเรียนจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ= งานสร"างสรรค=หรืองานวิจัย 
กลยุทธ= 2.3 นำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ= งานสร"างสรรค=หรืองานวิจัยของครูและนักเรียนไปใช" 

   ประโยชน= 
 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ[งจิตสำนึกและเสริมสร�างความเป<นพลเมืองไทยและ 
พลเมืองโลก 

เปVาประสงค8  พัฒนาเสริมสร�างพลเมืองไทยให�มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย8 เป<น 
   พลเมืองท่ีดีของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย8 
กลยุทธ= 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 
กลยุทธ= 1.2 ร�วมทำนุบำรุงศาสนา และส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ= 1.3 จัดกิจกรรมส�งเสริมประชาธิปไตยท้ังภายในและภายนอก 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 2 พัฒนาพลเมืองด�วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ= 2.1 ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ=สิ่งแวดล"อม 
กลยุทธ= 2.2 ส�งเสริมสุขภาพพลเมืองด"วยการกีฬา และนันทนาการ 
กลยุทธ= 2.3 พัฒนาอาชีพให"พลเมืองได"พ่ึงพาตนเองด"านอาชีพ 
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แผนยุทธศาสตร8ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู�ความพร�อมในการเป<นพลเมืองโลกท่ีดี 
กลยุทธ= 3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให"มีสมรรถนะได"มาตรฐานท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและ 

   ระดับสากล 
กลยุทธ= 3.2 ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติ และสร"างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
กลยุทธ= 3.3 สร"างความเข"มแข็งทางด"านภาษาให"พลเมืองไทยด"านภาษาอังกฤษ และภาษาอ่ืนอีก 

   อย�างน"อย 1 ภาษา 
กลยุทธ= 3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู"ด"านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 7  ปฏิรูปการจัดการฝ\กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
เปVาประสงค8  พัฒนาผู�เข�ารับฝ\กอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให�มีคุณภาพและมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร 
กลยุทธ= 1.1 จัดทำแผนการฝUกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 
กลยุทธ= 1.2 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคล"องกับความต"องการของชุมชน 
กลยุทธ= 1.3 จัดทำแผนการเรียนรู"รายวิชา  พัฒนาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู" 
กลยุทธ= 1.4 ร�วมมือกับเครือข�ายพัฒนาและสร"างหลักสูตรวิชาชีพ 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 2 ผู�เข�ารับการฝ\กอบรม ผ�านการฝ\กอบรมอย�างมีคุณภาพ 
กลยุทธ= 2.1 ผู"เข"าฝUกอบรมผ�านการฝUกอบรมตามเกณฑ= 
กลยุทธ= 2.2 ครูผู"สอนได"รับการพัฒนา 
กลยุทธ= 2.3 ระดมทรัพยากรในการจัดการฝUกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
กลยุทธ= 2.4 การสนับสนุนงบประมาณการฝUกอบรม 
กลยุทธ= 2.5 ผู"สำเร็จการฝUกอบรมนำความรู"ไปใช"ประโยชน= 

 

ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 8 ปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษา 
เปVาประสงค8  สร�างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1 การพัฒนาระดับคุณภาพภายในระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน 
กลยุทธ= 1.1 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กลยุทธ= 1.2 บริหารจัดการโดยให"สอดคล"องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 2 พัฒนาระดับคุณภาพในการดำเนินงานตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
กลยุทธ= 2.1 กำหนดผู"ปฏิบัติงานให"เหมาะสมกับงาน 
กลยุทธ= 2.2 จัดส�งเสริมให"มีการฝUกอบรมตามมาตรฐานตัวบ�งชี้ 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 3 การประเมินผลและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 
กลยุทธ= 3.1 จัดทำแผนการประเมินผลและติดตามผลการประกันคุณภาพภายใน 
กลยุทธ= 3.2 ครู หัวหน"าแผนก หัวหน"างาน จัดทำ SAR ตามตัวบ�งชี้ท่ีเก่ียวข"อง 
กลยุทธ= 3.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและผลการประเมินผลและติดตามผลการ 

   ประกันคุณภาพภายใน 
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4. ประวัติ ความเป<นมา และข�อมูลด�านอาคารสถานท่ีวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
 

4.1 ประวัติ ความเป<นมา ของวิทยาลัยฯ 
วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม  เป)นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

กระทรวงศึกษาธิการ  ก�อตั้งขึ ้นตามโครงการจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
วิชาชีพ  และผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพแก�ประเทศชาติ  โดยให"มีรูปแบบของสถานศึกษาที่ประหยัดมีการจัดการเรยีน
การสอนทั้งในระบบ  (หลักสูตรปวช., ปวส)   และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 4 ประเภทวิชา ได"แก�  ช�างอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม คหกรรม ศิลปหัตถกรรม โดยให"ใช"ประโยชน=ที ่ดิน 11 ไร� 2 งาน 21 ตารางวา  (ที ่ราชพัสดุฯ)   
โดยได"รับงบประมาณ 36 ล"านบาท  เพื่อทำการก�อสร"างอาคารเรียน 2 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง บ"านพักครู 3 
หลัง 18 หน�วย บ"านพักผู"อำนวยการ 1 หลัง 

วิทยาลัยฯ ได"รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2539  และได"เปZดสอนในระยะแรก ป:
การศึกษา 2540 โดยใช"สถานท่ีวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เม่ืออาคารเรียนก�อสร"างเสร็จก็ทำการย"ายนักเรียนจาก
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามมาอยู�ที่วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ในวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540 จนถึง
ป>จจุบัน  
ผู�บริหารสถานศึกษาดังนี้ 

1. นายสุริวงศ= วงศ=ทองเหลือ ป:  2539  -  2549 
2. นายวิสิฐ ธนกิจอำไพ ป:  2549  -  2552 
3. นายนิรันดร= วงษ=จิ๋ว  ป:  2553  -  2556 
4. นายณรงค=ชัย สุขสวคนธ= ป:  2557   -  2564 
5. นายธนวัฒน=  สีเมฆ  ป:  2564 (รักษาการในตำแหน�งผู"อำนวยการ) 

ต�นไม�ประจำวิทยาลัย     ต"นไทร 
ต�นไทร  คือ ต"นไม"ท่ีมีก่ิงใบ แผ�ไปกว"างใหญ�ไพศาล ให"ความร�มเย็น และนำความสุขมาให"แก�ผู"อยู�อาศัย          

สีประจำวิทยาลัย สีม�วงอ�อน 
สีม�วงอ�อน คือ เป)นสีท่ีแสดงถึงความอ�อนหวานน�ารัก ความเป)นสิริมงคล และเจริญรุ�งเรือง เป)นอมตะ 

ท่ีตั้งวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงครามตั้งอยู �เลขที ่ 122 หมู� 12 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ� อำเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย= 75000 โทรศัพท= 304 - 716343 แฟกซ= 034-716343  
ต�อ 123 Website www.ssptc.ac.th  E-Mail  address ssptc@hotmail.com 

 

4.2  ข�อมูลสถานศึกษาและอาคารสถานท่ี 
ช่ือสถานศึกษา   วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
ช่ือภาษาอังกฤษ  SAMUTSONGKHRAM POLYTECHNICAL COLLEGE 
ท่ีตั้งสถานศึกษา  เลขท่ี 122 หมู� 12 ต.ลาดใหญ� อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 
โทรศัพท8  โทร. 034 - 716343 
โทรสาร   โทร. 034 - 716343 ต�อ 123 
เว็บไซต8   www.ssptc.ac.th 
อีเมลล8   ssptc@hotmail.com 
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เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีเนื้อท่ี ๑๑ ไร� ๒ งาน ๒๑ ตารางวา   
มีอาคาร รวมท้ังสิ้น 4 หลัง  ได"แก� 
1. อาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง 6 ห"อง 
 - ห"องงานทะเบียน 
 - ห"องธุรการ 
 - ห"องรองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากรและฝAายวิชาการ 
 - ห"องรองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและฝAายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 - ห"องงานประชาสัมพันธ= 
 - ห"องผู"อำนวยการ  
2. อาคารเรียน 2 
 - ห"อง 211 อาหารและโภชนาการ ห"อง 
 - ห"อง 212 พยาบาล ห"อง 212 
 - ห"อง 213, 214 ห"องพัสดุ  
 - ห"อง 215 สหการ  
 - ห"องงานวางแผนและงบประมาณ 
 - ห"องประชุมใหญ�  

- ห"อง 221 ห"องวิทยบริการ 
- ห"อง 222 ห"องเรียนแผนกบัญชี 
- ห"อง 223, 224, 225 ห"องเรียนแผนกคอมพิวเตอร= 
- ห"อง 226 ห"องตัดเย็บเสื้อผ"า 
- ห"อง 231 ห"องพิมพ=ดีด 
- ห"อง 232 ห"องเรียนแผนกการตลาด 
- ห"อง 233 ห"องเรียนวิชาการตลาด 
- ห"อง 234 ห"องเรียนวิชาการตลาด 
- ห"อง 235 ห"องเรียนวิชาการตลาด 
- ห"อง 236 ห"องเรียนวิชาการบัญชี  
- ห"อง 237,238 ห"องเรียนวชิาคอมพิวเตอร=ธุรกิจ  

3. อาคารเรียน   จำนวน 2 หลัง 38 ห"อง 
 อาคาร 3 จำนวน ..........18...........ห"อง 

- ห"อง 311 ห"องเครื่องยนต=ดีเซล 
- ห"อง 312,313 ห"องเรียนทฤษฎี 
- ห"อง 314 ห"องเรียนเครื่องล�างส�งกำลัง 
- ห"อง 315 ห"องเรียนจักรยานยนต= 
- ห"อง 316 ห"องเรียนไฟฟRารถยนต= 
- ห"อง 321 ห"องเรียนเขียนแบบ, ห"องนิวเมติกส= 
- ห"อง 322 ห"องเรียนภาษาอังกฤษ 
- ห"อง 323 ห"องเรียนพลศึกษา 
- ห"อง 324 ห"องเรียนวิทยาศาสตร=, คณิตศาสตร= 
- ห"อง 325 ห"องเรียนภาษาไทย 
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- ห"อง 326 ห"องเรียนรู"อาเซียน 
- ห"อง 331 ห"องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส= 1 
- ห"อง 332 ห"องวัสดุ – อุปกรณ=อิเล็กทรอนิกส= 
- ห"อง 333 ห"องเรียนอิเล็กทรอนิกส= 1 
- ห"อง 334 ห"องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส= 2 
- ห"อง 335 ห"องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส= 3 
- ห"อง 336 ห"องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส= 4 
- ห"อง 337 ห"องพักครูอิเล็กทรอนิกส= 
- ห"อง 338 ห"องเก็บของงานอาคาร 

  4. ห"องเรียนอาคาร 4 
   - ชั้น 1 ห"องเรียนตะไบและห"องเรียนงานส�งกำลังรถยนต= 
   - ชั้น 2 ห"องผ"า, ห"องพักครู, ห"องพักครูระยะสั้น, ห"องกิจกรรม และห"อง อวท. 
  5. ห"องเรียนอาคาร 5 
   - ชั้น 1 ห"องศิลปะประดิษฐ=,ห"องผ"าและเครื่องแต�งกาย,ห"องสำนักงานอาคารสถานท่ี 
   - ชั้น 2 ห"องงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน,ห"องแผนกศิลปกรรม (ห"องขับร"อง      
                                 ลลีาศ)   
  6. อาคารอ่ืนๆ 
   - ห"องทานอาหารวิทยาลัยฯ (โรงอาหาร) 
   - ห"องเรียนเสริมสวย (หน"าวิทยาลัยฯ) 
   - อาคารร"านค"าอเนกประสงค= (หน"าวิทยาลัยฯ) 
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5. โครงสร�างการบริหารวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
 

 
แผนกวิชา/สาขาวิชา 

1.ช�างยนต=      - นายธเนศ  บุญโตนด        2.อิเล็กฯ      - นางสาวจิตรวรรณ  แซ�หลี  
3.การบญัชี      - นางสาวสุวภา  ยืนยงค=    4.การตลาด   - นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท 
5.คอมพิวเตอร= - นายสมชาย  ดำสง�า  6.สามญั        - นางสาวเรืองรัตน=  นิลอุบล   
7.คหกรรม   - นางสาวพัสกร  เหมือนพมิพ=ทอง 8.ศิลปกรรม  - นายวัชราธร  ไทยโยธิน   

 
 
   
  

 

นายธนวฒัน ์ สีเมฆ

รกัษาการในตาํแหน่ง

ผูอ้าํนวยการวิทยราลยัสารพดัช่างสมทุรสงคราม

นายสรุชาติ   ชื&นพิชยั

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรพัยากร

นางสาวสวุภา  ยืนยงค์

งานบริหารทั&วไป

นางเจริญศกัดิ/  มณเฑียรรตัน์

งานบคุลากร

นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท

งานการเงิน

นางสาวสวุภา   ยืนยงค์

งานการบญัชี

นายเจริญศกัดิ/   มณเฑียรรตัน์

งานพสัดุ

นายสมชาย  ดาํสง่า

งานอาคารสถานที&

นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท

งานทะเบียน

นางสาวเรืองรตัน ์ นิลอบุล

งานประชาสมัพนัธ์

นายธนวฒัน ์  สีเมฆ

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงาน

และความรว่มมือ

นายธนวฒัน ์ สีเมฆ

งานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวสทุธดา เมืองเสน

งานศนูยข์อ้มลูและสารสนเทศ

นายพิรุณ  กอ้นทอง

งานความรว่มมือฯ

นางสาวจิตรวรรณ  แซห่ลี

งานวิจยัพฒันานวตักรรมฯ

นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท

งานประกนัคณุภาพฯ

นางสาวสทุธินี  สหนนัทรายทุธ

งานสง่เสริมผลิตผลการคา้ฯ

นายธนวฒัน ์  สีเมฆ

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา

กิจการนกัเรียน นกัศึกษา

นายธีรทตั  สื&อสวุรรณ

งานกิจการนกัเรียน นกัศึกษา

นายธเนศ  บญุโตนด

งานครูที&ปรกึษา

นายธีรทตั  สื&อสวุรรณ

งานปกครอง

นางสาวอรสดุา  อปุจนัทร์

งานแนะแนวอาชีพฯ

นางสาวสรุียฉ์าย  นาชยัดลู

งานสวสัดกิารฯ

นายธเนศ  บญุโตนด

งานโครงการพิเศษฯ

นายสรุชาติ   ชื&นพิชยั

รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวสทุธินี  สหนนัทรายทุธ

งานพฒันาหลกัสตูรฯ

นายวชัราธร  ไทยโยธิน

งานวดัผลและประเมินผล

นายพิรุณ  กอ้นทอง

งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี

นางสาวจิตรวรรณ  แซห่ลี

งานสื&อการเรียนการสอน

นายวชัราธร   ไทยโยธิน

งานวิทยบรกิารฯ
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1 อัตรากำลัง ปD 2564 ข�อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2564 

 
 
 
 ก.  ข�าราชการ   11 คน 
  1. ผู"บริหาร  2 คน 
  2. ข"าราชการครู  3 คน 
  3. ข"าราชการพลเรือน - คน 
 ข. ลูกจ�างประจำ   - คน 
  1. ทำหน"าท่ีสอน  - คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
 ค. พนักงานราชการ  9 คน 
  1. ทำหน"าท่ีสอน  9 คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน 
 ง. ลูกจ�างช่ัวคราว  17 คน 
  1. ทำหน"าท่ีสอน  4 คน 
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน 9 คน 
  3. นักการ ภารโรง  3 คน 
  4. คนขับรถ   1       คน 
 
 
 
 

 ช. มีอัตราว�าง ไม�มีคนครอง - คน 
  1. ข"าราชการ  - คน 
  2. ลูกจ"างประจำ  - คน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ข�อมูลบุคลากร 
 

จ. มีข�าราชการ/ลูกจ�าง มาช�วยราชการ  - คน 
ง. มีข�าราชการ/ลูกจ�าง ไปช�วยราชการที่อ่ืน  - คน 
  

อัตรากำลังของ  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม             มีบุคลากรท้ังส้ิน  31  คน 
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ข�อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา 31 คน 
ก. ครูผู�สอน   ข. เจ�าหน�าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน 31 รวม 

- ต่ำกว�า ม.6   - คน  3 คน  3 คน 
- ปวช./ม.6   - คน  2 คน  2 คน 
- ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน  4 คน  4 คน 
- ปริญญาตรี    13 คน           5 คน          19 คน 
- ปริญญาโท    4 คน           - คน   4 คน 
- ปริญญาเอก    - คน  - คน  - คน 
       รวม    17 คน        14 คน  31 คน 
 

  6.1 ข�อมูลลูกจ�างช่ัวคราว จำแนกตามแหล�งเงินท่ีจ�าง 
 ก. ครูผู�สอน   ข. เจ�าหน�าท่ีท่ัวไป/สนับสนุน 18 รวม  
- จ"างด"วยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน 
- จ"างด"วยงบดำเนินงาน  4 คน  - คน  4 คน 
- จ"างด"วยงบเงินอุดหนุน  - คน  13 คน  13 คน 
- จ"างด"วยเงินรายได" (บกศ.)  - คน  - คน  - คน 
- จ"างด"วยเงินอ่ืน ๆ  - คน  - คน  - คน 
  รวม  4 คน  13 คน  17 คน 
 

  6.2 ข�อมูลบุลากรท้ังหมด จำแนกตามหน�าท่ี ความรับผิดชอบ 
 ข�าราชการ รวม 2 คน (คณะผู�บริหาร) 

ช่ือ – สกุล 
 

วุฒิการศึกษา ตำแหน�ง 

1. นายธนวัฒน=        สีเมฆ ป. โท รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
หัวหน"างานวางแผนและงบประมาณ 

2. นายสุรชาติ         ชื่นพิชัย ป. โท รองผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
 

ข�าราชการ รวม 3  คน (ข�าราชการครู และข�าราชการพลเรือน)  

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน�าท่ี 

สอน
สาขาวิชา 

สนับสนุน/ธุรการ 

1. นางสาวเฉลิมพร สายสนิท ป.โท การตลาด หัวหน"างานทะเบียน,หัวหน"างานการเงิน 
        หัวหน"างานประกัน 

2. นายวัชราธร ไทยโยธิน ป.ตรี ศิลปกรรม หัวหน"างานวิทยาบริการและห"องสมุด 
        หัวหน"างานวัดผลและประเมินผล 

3. นายเจริญศักด์ิ มณเฑียรรัตน= ป.ตรี คหกรรม หัวหน"างานพัสดุ 
        หัวหน"างานบุคลากร 
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พนักงานราชการ รวม 9  คน (ทำหน�าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)  

ช่ือ - สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 

ปฏิบัติหน�าท่ี 

สอนสาขาวิชา สนับสนุน/ธุรการ 

1. นายสมชาย ดำสง�า ป. ตรี คอมพิวเตอร= หัวหน"างานอาคารสถานท่ี 

          

2. นายธเนศ บุญโตนด ป. ตรี เทคนิคยานยนต= หัวหน"างานครูท่ีปรึกษา 

        หัวหน"างานโครงการพิเศษและการ 

        บริการชุมชน 

3.นายธีรทัต สื่อสุวรรณ ป. ตรี เทคนิคยานยนต= หัวหน"างานปกครอง 

        หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

4. นายพิรุณ ก"อนทอง ป. ตรี เทคนิคยานยนต= หัวหน"างานความร�วมมือ 

        หัวหน"างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5. นางสาวเรืองรัตน= นิลอุบล ป. ตรี การตลาด,สามัญ หัวหน"างานประชาสัมพันธ= 

        หัวหน"างานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ= 

6. นางสาวสุทธิน ี สหนันทรายุทธ ป. โท การขาย หัวหน"างานส�งเสริมผลิตผลการค"าและ 

        ประกอบธุรกิจ 

        หัวหน"างานพัฒนาหลักสูตรการเรียน  

        การสอน 

7. นางสาวจิตรวรรณ แซ�หลี ป. ตรี อิเล็กทรอนิกส= หัวหน"างานสื่อการเรียนการสอน 

        หัวหน"างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม 

        สิ่งประดิษฐ= 

8. นางสาวสุทธดา เมืองเสน ป. ตรี คอมพิวเตอร= หัวหน"างานศูนย=ข"อมูลสารสนเทศ 
          

9. นางสาวสุวภา ยืนยงค= ป. ตรี การบัญชี หัวหน"างานงานบัญชี 

        หัวหน"างานบริหารงานท่ัวไป 
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ลูกจ�าง รวม 9  คน (ทำหน�าท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)  

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ปฏิบัติหน�าท่ี 

สนับสนุน/ธุรการ 

1. นางสาวอัจฉรา บุญโตนด ป. ตรี 
งานทะเบียน,งานประกันคุณภาพ,งานครูท่ีปรึกษา, 
งานแนะแนวอาชีพ,งานวัดผลประประเมินผล 

       
2. นางสาวศรีวัย ผัดดี ป. ตรี งานบุคลากร,งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
        

3. นางสาวพนัชกร รักธรรม ปวส. งานบริหารท่ัวไป,งานหลักสูตร,งานประกันคุณภาพ,งานวัดผล 

      และประเมินผล 

4. นางสาวหฤทัย สังข=ทอง ปวส. งานวัดผลและประเมินผล,งานพัฒนาหลักสูตร,งานประกัน 

      คุณภาพ 

5. นางสาวพรชิตา ปZ�นสวัสด์ิ ป. ตรี งานการเงิน,งานการบัญชี 
        

6. นางสาวกานดา พุ�มเทียน ป. ตรี งานบุคลากร,งานการเงิน 
        

7. นางสาวปาริฉัตร แปลกสกุล ปวส. งานแนะแนว,งานปกครอง,งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 

      งานวิทยบริการและห"องสมุด 

8. นางสาวอำไพ พูนเกต ปวส. งานพัสดุ,งานอาคารสถานท่ี 
        

9. นางสาวจันทรา อยู�สมบูรณ= ปวส. งานวางแผนและงบประมาณ,งานวิจัยฯ,งานประกันคุณภาพ, 

      งานแนะแนว 

10. นางสาวเปรมิกา อรุณรักษา ป. 6 งานอาคารสถานท่ี 
        

11. นายเกล"า ฉุนเฉียว ม. 3 งานอาคารสถานท่ี 
        

12. นายสุรินทร นิลมิตร ป. 6 งานอาคารสถานท่ี 
        

13. นายอำพล ปZ�นทรัพย= ม. 6 พนักงานขับรถยนต=,งานอาคารสถานท่ี 
        

 

 

 

 

 

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 34 ~ 
 

 

ข�อมูลนักเรียน นักศึกษา  
ปDการศึกษา 2564 (ปDป[จจุบัน) 

 
       1. หลักสูตรในระบบ/ต�อเนื่อง         รวมทั้งสิ้น       คน                      หน�วย:คน 

ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรียนที่ 1/2564 และ ภาคเรียนที่ 2 /2564  
รวมทั้งสิ้น ระดับปวช.(ปกติ) ระดับปวส.(ทวิภาคี) 

ปDที่ 1 ปDที่ 2 ปDที่ 3 รวม ปDที่ 1 ปDที่ 2 รวม 
1. ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม         
- สาขาวิชาช�างยนต= - 21 32 53 - - - 53 
- สาขาวิชา/ช�างอิเล็กทรอนิกส= - 10 8 18 - - - 18 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล - - - - - 11 11 11 
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ         
- สาขาวิชา/งานการบัญชี - - - - - - - - 
- สาขาวิชา/งานการตลาด - 14 17 31 - - - 31 
- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร=ธุรกิจ/เทคโนโลยีสำนักงาน - 16 13 29    29 

รวม - 61 70 131 - 11 11 142 
           

 2. หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น / หลักสูตรนอกระบบอื่นๆ   ทั้งป:การศึกษา (2564)   รวมทั้งสิ้น   3,937 คน 
  2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  3,937 คน  2.3 หลักสูตรอื่น ๆ (108 อาชีพ)     - คน 2.5 โครงการพราะราชดำริ     -     คน 
  2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) -          คน  2.4 ร�วมกับหน�วยงานอื่นๆ     - คน  
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เปVาหมายนักเรียน นักศึกษา 
ปDการศึกษา 2565 (ปDต�อไป) 

 
       1. หลักสูตรในระบบ/ต�อเนื่อง         รวมทั้งสิ้น       คน                      หน�วย:คน 

ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรียนที่ 1/2564 และ ภาคเรียนที่ 2 /2564  
รวมทั้งสิ้น ระดับปวช.(ปกติ) ระดับปวส.(ทวิภาคี) 

ปDที่ 1 ปDที่ 2 ปDที่ 3 รวม ปDที่ 1 ปDที่ 2 รวม 
1. ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม         
- สาขาวิชาช�างยนต= - - - - - - - - 
- สาขาวิชา/ช�างอิเล็กทรอนิกส= - - - - - - - - 
- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล - - - - - - - - 
2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  - - -  - - - 
- สาขาวิชา/งานการบัญชี - - - - - - - - 
- สาขาวิชา/งานการตลาด - - - - - - - - 
- สาขาวิชา/คอมพิวเตอร=ธุรกิจ/เทคโนโลยีสำนักงาน - - - -  - - - 

รวม - - - - - - - - 
           

 2. หลักสูตรวชิาชีพระยะสั้น / หลักสูตรนอกระบบอื่นๆ   ทั้งป:การศึกษา (2565)   รวมทั้งสิ้น   7,200 คน 
  2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ประชาชนทั่วไป)   5,800 คน    2.3 หลักสูตรอื่น ๆ (108 อาชีพ) 800 คน    2.5 โครงการพราะราชดำริ                -    คน 
  2.2 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (คนพิการ)             200 คน    2.4 ร�วมกับหน�วยงานอื่นๆ     400 คน    2.6หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)   -    คน  
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แผนปฏิบัติราชการและแผนใช�จ�ายเงินงบประมาณ 

วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
3.1 สรุปผลการใช�จ�ายเงิน ปDที่ผ�านมา (ปDงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

  

ผลการใช�จ�ายเงินปDป[จจุบัน (ปD 2564 พ.ศ. 2564) 
รวมเป<นเงินทั้งสิ้น 

ผลผลิต โครงการ     รวมทั้งสิ้น 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ8/

หุ�นยนต8 
รวม 

  1.โครงการ 
Fix it 

center     

2.โครงการ  
เงินทุน

เฉลิมพระ
เกียรติ 

3.โครงการ
ลดป[ญหา
การออก
กลางคัน

ของผู�เรียน 

4.โครงการ
เร�งประสิทธิ 
ภาพการสอน

ครู
อาชีวศึกษา 

5.โครงการ
จัดหา

บุคลากร
สนับสนุน

เพื่อคืนครูให�    
นักเรียน 

6.ส�งเสริม
การ

ประกอบ
อาชีพอิสระ

ในกลุ�ม
ผู�เรียน

อาชีวศึกษา 

7.โครงการ 
อาชีวต�าน 
ภัยยาเสพ

ติด 

8.อนุรักษ8
พันธ8พืช
สมุนไพร
และการ
แปรรูป

ผลิตภัณฑ8
สมุนไพร 

9.โครงการ
ขับเคลื่อน

การยกระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษา 
    

   
48,900.00  

 
68,900.00  

 
17,454,012.82  

    
188,000.00  

 
17,759,812.82 

  
232,000.00  

  
60,000.00  

  
13,000.00  

  
189,600.00  

 
117,600.00  

 
90,000.00  

  
30,000.00  

 
30,000.00  

  
193,000.00  

 
955,200.00  

    18,715,012.82  

1. แผนงาน 
 

48,900.00  
 

68,900.00  
   

4,061,600.00  
  

   
4,179,400.00  

                         4,179,400.00  

- งบ
บุคลากร 

    
   

2,794,395.00  
  

   
2,794,395.00  

                         2,794,395.00  

- งบ
ดำเนินงาน 

 
48,899.96  

 
68,886.50  

   
4,061,599.87  

  
   

4,179,386.33  
                         4,179,386.33  

- งบลงทุน     
 

11,829,302.95  
  

 
11,829,302.95  

                        11,829,302.95  

- งบเงิน 
    

   
1,563,110.00  

    
87,116.30 

   
1,641,226.30 

                         1,641,226.30  
อุดหนุน 

- งบรายจ�าย
อื่นๆ 

          
  
232,000.00  

  
60,000.00  

  
13,000.00  

  
189,600.00  

 
117,600.00  

 
89,996.00  

  
30,000.00  

 
30,000.00  

  
192,980.00  

 
955,176.00  

        955,176.00  

                  21,399,486.58 
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ส�วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ – รายจ�าย ปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปDต�อไป) 

วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
 
1. ประมาณการรายรับ            20,098,834.93 บาท 

ก. เงินรายได� (บกศ) ยกมา      4,766,546.93 บาท  

 ยอดยกมาจากป:ป>จจุบัน 3,766,546.93 บาท 

 คาดว�ามีรายรับในป:ต�อไป 1,000,000.00 บาท 

ข. เงินงบประมาณ ปD 2565 (ปDต�อไป) ท่ีคาดว�าจะได�รับ          15,332,288.00 บาท 

 งบบุคลากร   6,673,320.00 บาท 

 งบดำเนินงาน  3,577,792.00 บาท 

 งบลงทุน   2,400,000.00 บาท 

 งบอุดหนุน   1,726,000.00 บาท 

 งบรายจ�ายอ่ืน     955,176.00 บาท 

2. ประมาณการรายจ�าย            18,717,127 บาท 

     งบบุคลากร        6,673,320.00 บาท 

 - เงินเดือน     1,931,400.00 บาท 

 - เงินวิทยฐานะ             151,200.00 บาท 

 - ค�าตอบแทนพนักงานราชการ  2,739,720.00 บาท 

 - ประกันสังคมพนักงานราชการ            81,000.00 บาท 

 - ค�าจ"างชั่วคราว    1,680,000.00 บาท 

 - ประกันสังคมลูกจ"างชั่วคราว                  90,000.00 บาท 

     งบดำเนินงาน       3,577,792 บาท 

 - ค�าตอบแทน    1,600,000.00 บาท 

 - ค�าใช"สอย     1,000,000.00 บาท 

 - ค�าวัสดุ           477,792.00 บาท 

 - ค�าสาธารณูปโภค            500,000.00 บาท 

     งบลงทุน        2,400,000.00 บาท 

 - ครุภัณฑ=ชุดปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน  2,400,000.00 บาท 
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 งบอุดหนุน        1,726,000.00 บาท 

 - สิ่งประดิษฐ=คนรุ�นใหม�        66,000.00 บาท 

 - ทุนเฉลิมราชกุมารี         60,000.00 บาท 

 - เรียนฟรี        600,000.00 บาท 

 - จัดการเรียนการสอน   1,000,000.00 บาท 

 งบรายจ�ายอ่ืน          955,176.00 บาท 

 - โครงการเร�งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีว    189,600.00 บาท 

 - โครงการสนับสนุนเพ่ือคืนครูฯ     117,600.00 บาท 

 - โครงการเงินทุนเฉลิมพระเกียรติ       60,000.00 บาท 

 - โครงการส�งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ(บ�มเพาะ)   89,996.00 บาท 

 -โครงการ Fix It Center      232,000.00 บาท 

 - โครงการขับเคลื่อนการยกระดับสถานศึกษา    192,980.00 บาท 

 - โครงการลดป>ญหาการออกกลางคัน       13,000.00 บาท 

 - โครงการอนุรักษณ=พันธุ=พืช        30,000.00 บาท 

 - โครงการรณรงค=ปRองกันและแก"ไขป>ญหายาเสพติด    30,000.00 บาท 

โครงการตามนโยบาย       2,986,600.00 บาท 

เงินรายได�สถานศึกษา          398,239.00 บาท 
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การใช�จ�ายงบประมาณ ประจำปDงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

  

ผลการใช�จ�ายเงินปDป[จจุบัน (ปD 2564 พ.ศ. 2564) 

ผลผลิต โครงการ     

เงินรายได� บกศ. รวมเป<นเงินทั้งสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ8/
หุ�นยนต8 

    1.โครงการ      
Fix it center     

  2.โครงการ  
เงินทุนเฉลิมพระ

เกียรติ 

   3.โครงการ    
ลดป[ญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู�เรียน 

    4.โครงการ   
เร�งประสิทธิภาพ

การสอนครู
อาชีวศึกษา 

5.โครงการ
จัดหาบุคลากร

สนับสนุนเพื่อคืน
ครูให�    

นักเรียน 

6.โครงการ
ส�งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ�ม

ผู�เรียน
อาชีวศึกษา 

    7.โครงการ      
อาชีวต�านภัยยา

เสพติด 

8.โครงการ
อนุรักษ8พันธ8พืช
สมุนไพรและ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ8
สมุนไพร 

9.โครงการ
ขับเคลื่อนการ

ยกระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษา 

- งบบุคลากร                               

เงินเดือนข"าราชการ     
     

3,286,080.00  
                      

         
3,286,080.00  

เงินวิทยฐานะ     
       

302,400.00  
                      

           
302,400.00  

เงินเดือนพนักงาน
ข"าราชการ 

    
     

2,739,720.00  
                      

         
2,739,720.00  

ประกันสังคมพนักงาน
ข"าราชการ 

    
         

54,675.00  
                      

             
54,675.00  

ลูกจ"างชั่วคราว     
       

966,232.00  
                    

     
724,428.91  

         
1,690,660.91  

ประกันสังคม ลูกจ"าง
ชั่วคราว 

    
         

25,378.00  
                    

       
20,084.00  

             
45,462.00  

รวม     
    

7,374,485.00  
                    

    
744,512.91  

       
8,118,997.91  

- งบดำเนินงาน                               

- ค�าตอบแทน                               

ค�าเช�าบ"าน(ขั้นต่ำ)                             
                          
-    

เงินค�าตอบแทนนอก
เวลา 

    
       

119,970.00  
                      

           
119,970.00  

เงินค�าตอบแทนเวลา  
(ทวิภาคี) 

                            
                          
-    

ค�าตอบแทนครูจ"าง
สอนรายชั่วโมง 

    
       

504,200.00  
                      

           
504,200.00  

เงินค�าสอนพิเศษ     
       

408,230.00  
                      

           
408,230.00  

ค�าเบี้ยประชุม
กรรมการ 

                            
                          
-    

รวม     
    

1,032,400.00  
                      

        
1,032,400.00  
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การใช�จ�ายงบประมาณ ประจำปDงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

  

ผลการใช�จ�ายเงินปDป[จจุบัน (ปD 2564 พ.ศ. 2564) 

ผลผลิต โครงการ     

เงินรายได� บกศ. รวมเป<นเงินทั้งสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ8/
หุ�นยนต8 

    1.โครงการ      
Fix it center     

  2.โครงการ  
เงินทุนเฉลิมพระ

เกียรติ 

   3.โครงการ    
ลดป[ญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู�เรียน 

    4.โครงการ   
เร�งประสิทธิภาพ

การสอนครู
อาชีวศึกษา 

5.โครงการ
จัดหาบุคลากร

สนับสนุนเพื่อคืน
ครูให�    

นักเรียน 

6.โครงการ
ส�งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ�ม

ผู�เรียน
อาชีวศึกษา 

    7.โครงการ      
อาชีวต�านภัย
ยาเสพติด 

8.โครงการ
อนุรักษ8พันธ8พืช
สมุนไพรและ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ8
สมุนไพร 

9.โครงการ
ขับเคลื่อนการ

ยกระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษา 

ค�าเช�าทรัพย=สิน         
(ขั้นต่ำ) 

                            
                          
-    

ค�าเดินทางไปราชการ     
         

74,346.00  
                      

             
74,346.00  

ค�าซ�อมแซม
ยานพาหนะ 

                            
                          
-    

ค�าซ�อมครุภัณฑ=                             
                          
-    

ค�าซ�อมสิง่ก�อสร"าง                             
                          
-    

ค�าจ"างเหมาบริการ                             
                          
-    

ค�าเงินสมทบประกันสงั                           
       

11,025.00  
             

11,025.00  

รวม     
         

74,346.00  
                    

      
11,025.00  

            
85,371.00  

- ค�าวัสดุ                               

วัสดุสำนักงาน 
     

2,800.00  
  

       
321,865.00  

                      
           

321,865.00  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อ
ลื่น 

    
         

51,383.00  
                      

             
51,383.00  

วัสดุไฟฟRา                             
                          
-    

วัสดุการศึกษา 
   

46,099.96  
   

68,886.50  
       

362,805.40  
                      

           
362,805.40  

วัสดุหนังสือ วารสาร 
และตำรา 

                          
         

9,004.00  
               

9,004.00  
ค�าวัสดุซ�อมแซม
ยานพาหนะ 

    
         

72,382.00  
                      

             
72,382.00  

ค�าวัสดุค�าซ�อมครุภัณฑ=     
         

44,065.00  
                      

             
44,065.00  

รวม 
   

48,899.96  
   

68,886.50  
       

852,500.40  
                    

         
9,004.00  

           
861,504.40  
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การใช�จ�ายงบประมาณ ประจำปDงบประมาณ 2564 
วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

  

ผลการใช�จ�ายเงินปDป[จจุบัน (ปD 2564 พ.ศ. 2564) 

ผลผลิต โครงการ     

เงินรายได� บกศ. รวมเป<นเงินทั้งสิ้น 
ปวช. ปวส. ระยะสั้น 

สิ่งประดิษฐ8/
หุ�นยนต8 

    1.โครงการ      
Fix it center     

  2.โครงการ  
เงินทุนเฉลิมพระ

เกียรติ 

   3.โครงการ    
ลดป[ญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู�เรียน 

    4.โครงการ   
เร�งประสิทธิภาพ

การสอนครู
อาชีวศึกษา 

5.โครงการ
จัดหาบุคลากร

สนับสนุนเพื่อคืน
ครูให�    

นักเรียน 

6.โครงการ
ส�งเสริมการ

ประกอบอาชีพ
อิสระในกลุ�ม

ผู�เรียน
อาชีวศึกษา 

    7.โครงการ      
อาชีวต�านภัยยา

เสพติด 

8.โครงการ
อนุรักษ8พันธ8พืช
สมุนไพรและ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ8
สมุนไพร 

9.โครงการ
ขับเคลื่อนการ

ยกระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษา 

- ค�าสาธารณูปโภค                             
                          
-    

ค�าโทรศัพท=     
         

12,373.68  
                      

             
12,373.68  

ค�าน้ำประปา     
         

73,259.70  
                      

             
73,259.70  

ค�าไฟฟRา     
       

469,169.75  
                      

           
469,169.75  

ค�าอินเตอร=เน็ต     
         

40,018.70  
                      

             
40,018.70  

ค�าไปรษณีย=     
           

9,367.00  
                      

               
9,367.00  

รวม     
       

604,188.83  
                      

           
604,188.83  

- งบลงทุน                               

3.1 ครุภัณฑ8                               

ชุดปฏิบัติการครัวร"อน     
     

1,749,000.00  
                      

         
1,749,000.00  

ชุดปฏิบัติการห"อง
ดนตรีและขับร"อง 

    
     

1,497,000.00  
                      

         
1,497,000.00  

3.2 สิ่งก�อสร�าง                               

อาคารอเนกประสงค=
พร"อมครุภัณฑ= 

    
     

8,583,302.95  
                      

         
8,583,302.95  

รวม 
                
-    

                
-    

 
11,829,302.95  

                      
     

11,829,302.95  
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การใช�จ�ายงบประมาณ ประจำปDงบประมาณ 2564 

วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

  

ผลการใช�จ�ายเงินปDป[จจุบัน (ปD 2564 พ.ศ. 2564) 

รวมเป<นเงินทั้งสิ้น 

ผลผลิต โครงการ     

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สั้น 

สิ่งประดิษฐ8/
หุ�นยนต8 

รวม 

  1.โครงการ     
Fix it 

center 

2.โครงการ  
เงินทุนเฉลิม
พระเกียรติ 

3.โครงการ
ลดป[ญหาการ
ออกกลางคัน
ของผู�เรียน 

4.โครงการ
เร�ง

ประสิทธิภาพ
การสอนครู
อาชีวศึกษา 

5.โครงการ
จัดหา

บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ

คืนครูให�    
นักเรียน 

6.ส�งเสริม
การประกอบ
อาชีพอิสระ

ในกลุ�มผู�เรียน
อาชีวศึกษา 

7.โครงการ
อาชีวต�านภัย 
ยาเสพติด 

8.อนุรักษ8
พันธ8พืช

สมุนไพรและ
การแปรรูป
ผลิตภัณฑ8
สมุนไพร 

9.โครงการ
ขับเคลื่อน

การยกระดับ
คุณภาพ

สถานศึกษา 
รวม 

เงิน
รายได�  
บกศ. 

* งบเงินอุดหนุน       
 

188,000.00  
                          

* อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา                                   

รวม       
 

188,000.00  
                        

             
188,000.00  

* งบรายจ�ายอื่น                                   

1.โครงการ Fix it center                               
    

232,000.00  
                    

             
232,000.00  

2.โครงการเงินทุนเฉลิมพระเกียรติ             
      

60,000.00  
                  

               
60,000.00  

3.โครงการลดป>ญหาการออกกลางคัน
ของผู"เรียน 

              
      

13,000.00  
                

               
13,000.00  

4.โครงการเร�งประสิทธิภาพการสอนครู
อาชีวศึกษา 

                
    

189,600.00  
              

             
189,600.00  

5.โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อ
คืนครูให"  นักเรียน 

                  
    

117,600.00  
            

             
117,600.00  

6.ส�งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ�ม
ผู"เรียนอาชีวศึกษา 

                    
      

90,000.00  
          

               
90,000.00  

7.โครงการอาชีวต"านภัย ยาเสพติด                       
      

30,000.00  
        

               
30,000.00  

8.อนุรักษ=พันธ=พืชสมุนไพรและการแปร
รูปผลิตภัณฑ=สมุนไพร 

                        
      

30,000.00  
      

               
30,000.00  

9.โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษา 

                          
    

193,000.00  
    

             
193,000.00  

รวม 
          

    
232,000.00  

      
60,000.00  

      
13,000.00  

    
189,600.00  

    
117,600.00  

      
90,000.00  

      
30,000.00  

      
30,000.00  

    
193,000.00      

             
955,200.00  
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วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม   
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ  งบประมาณ   แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ปD 2565  

  งบรายจ�าย/รายการ โครงการ  ที่ใช�   ไตรมาส 1 (ปD 2564)  
 รวม  

 ไตรมาส 2 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 3 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 4 (ปD 2565)  
 รวม   รวมเป<นเงิน  

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

1 งานตามภาระงานประจำ                                       
1.1 งบดำเนินงาน                                       
1.2 งบลงทุน                                       
  – ค�าครุภัณฑ=                                       
  – ค�าสิ่งก�อสร"าง                                       
                                          
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา                                       
1 โครงการจ�ายเงินค�าตอบแทนครูจ"าง 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  สอนรายชั่วโมงบรูณาการของ           
522,000.00  

        
43,500.00  

        
43,500.00  

        
43,500.00  

        
130,500.00  

       
43,500.00  

       
43,500.00  

       
43,500.00  

       
130,500.00  

       
43,500.00  

       
43,500.00  

       
43,500.00  

       
130,500.00  

        
43,500.00  

        
43,500.00  

        
43,500.00  

        
130,500.00  

        
522,000.00  

  เศรษฐกจิพอเพียง                                     

2 โครงการจ�ายเงินค�าตอบแทนและเงิน 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  ช�วยค�าครองชีพพนักงานราชการ        
2,766,078.00  

      
230,506.50  

      
230,506.50  

      
230,506.50  

        
691,519.50  

     
230,506.50  

     
230,506.50  

     
230,506.50  

       
691,519.50  

     
230,506.50  

     
230,506.50  

     
230,506.50  

       
691,519.50  

      
230,506.50  

      
230,506.50  

      
230,506.50  

        
691,519.50  

     
2,766,078.00  

  บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง                                     

3 โครงการจ�ายค�าเบี้ยเลี้ยง ที่พกั ค�า 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  ยานพาหนะและค�าใช"จ�ายอื่นๆ บูรณา           
150,000.00  

        
12,500.00  

        
12,500.00  

        
12,500.00  

          
37,500.00  

       
12,500.00  

       
12,500.00  

       
12,500.00  

         
37,500.00  

       
12,500.00  

       
12,500.00  

       
12,500.00  

         
37,500.00  

        
12,500.00  

        
12,500.00  

        
12,500.00  

          
37,500.00  

        
150,000.00  

  การปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง                                     

4 โครงการจ�ายเงินค�าสอนพิเศษบรูณา 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  การของเศรษฐกจิพอเพียง           
400,000.00  

        
33,333.33  

        
33,333.33  

        
33,333.34  

        
100,000.00  

       
33,333.33  

       
33,333.33  

       
33,333.34  

       
100,000.00  

       
33,333.33  

       
33,333.33  

       
33,333.34  

       
100,000.00  

        
33,333.33  

        
33,333.33  

        
33,333.34  

        
100,000.00  

        
400,000.00  

                                        

5 โครงการจ�ายเงินค�าสาธารณูปโภค 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง           
600,000.00  

        
50,000.00  

        
50,000.00  

        
50,000.00  

        
150,000.00  

       
50,000.00  

       
50,000.00  

       
50,000.00  

       
150,000.00  

       
50,000.00  

       
50,000.00  

       
50,000.00  

       
150,000.00  

        
50,000.00  

        
50,000.00  

        
50,000.00  

        
150,000.00  

        
600,000.00  

                                        

6 โครงการจ�ายเงินค�าอาหารทำการนอก 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  เวลาบรูณาการของเศรษฐกิจพอเพียง           
120,000.00  

        
10,000.00  

        
10,000.00  

        
10,000.00  

          
30,000.00  

       
10,000.00  

       
10,000.00  

       
10,000.00  

         
30,000.00  

       
10,000.00  

       
10,000.00  

       
10,000.00  

         
30,000.00  

        
10,000.00  

        
10,000.00  

        
10,000.00  

          
30,000.00  

        
120,000.00  

                                        

7 โครงการจ�ายเงินสมทบประกันสังคม 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  พนักงานราชการบรูณาการของ             
81,000.00  

          
6,750.00  

          
6,750.00  

          
6,750.00  

          
20,250.00  

         
6,750.00  

         
6,750.00  

         
6,750.00  

         
20,250.00  

         
6,750.00  

         
6,750.00  

         
6,750.00  

         
20,250.00  

          
6,750.00  

          
6,750.00  

          
6,750.00  

          
20,250.00  

          
81,000.00  

  เศรษฐกจิพอเพียง                                     

8 โครงการจ�ายเงินสมทบประกันสังคม 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  ลูกจ"างชั่วคราวบูรณาการของ             
92,160.00  

          
7,680.00  

          
7,680.00  

          
7,680.00  

          
23,040.00  

         
7,680.00  

         
7,680.00  

         
7,680.00  

         
23,040.00  

         
7,680.00  

         
7,680.00  

         
7,680.00  

         
23,040.00  

          
7,680.00  

          
7,680.00  

          
7,680.00  

          
23,040.00  

          
92,160.00  

  เศรษฐกจิพอเพียง                                     

9 โครงการจ�ายเงินสมทบกองทุนเงิน 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  ทดแทนบูรณาการของเศรษฐกจิ             
15,000.00  

        
       

15,000.00  
    

         
15,000.00  

                
          

15,000.00  

  พอเพียง                                     

10 โครงการจ�ายเงินค�าจ"างชั่วคราว 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  (ลูกจ"าง) บรูณาการเศรษฐกจิพอเพียง        
1,663,200.00  

      
138,600.00  

      
138,600.00  

      
138,600.00  

        
415,800.00  

     
138,600.00  

     
138,600.00  

     
138,600.00  

       
415,800.00  

     
138,600.00  

     
138,600.00  

     
138,600.00  

       
415,800.00  

      
138,600.00  

      
138,600.00  

      
138,600.00  

        
415,800.00  

     
1,663,200.00  

                                        

11 โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลงิยาน 

อ.เจริญศักดิ์ 

                                    

  พาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตาม             
50,000.00  

          
4,166.66  

          
4,166.66  

          
4,166.68  

          
12,500.00  

         
4,166.66  

         
4,166.66  

         
4,166.68  

         
12,500.00  

         
4,166.66  

         
4,166.66  

         
4,166.68  

         
12,500.00  

          
4,166.66  

          
4,166.66  

          
4,166.68  

          
12,500.00  

          
50,000.00  

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                     



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
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วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ  งบประมาณ   แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ปD 2565  

  งบรายจ�าย/รายการ โครงการ  ที่ใช�   ไตรมาส 1 (ปD 2564)  
 รวม  

 ไตรมาส 2 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 3 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 4 (ปD 2565)  
 รวม   รวมเป<นเงิน  

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

12 โครงการจัดหาวัสดุซ�อมแซมยาน 

อ.เจริญศักดิ์ 

                                    

  พาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตาม             
50,000.00  

          
4,166.66  

          
4,166.66  

          
4,166.68  

          
12,500.00  

         
4,166.66  

         
4,166.66  

         
4,166.68  

         
12,500.00  

         
4,166.66  

         
4,166.66  

         
4,166.68  

         
12,500.00  

          
4,166.66  

          
4,166.66  

          
4,166.68  

          
12,500.00  

          50,000.00  

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                     

13 โครงการจัดหาวัสดุซ�อมแซมครุภัณฑ= 

อ.เจริญศักดิ์ 

                                    

  ของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลกั             
15,000.00  

          
1,250.00  

          
1,250.00  

          
1,250.00  

            
3,750.00  

         
1,250.00  

         
1,250.00  

         
1,250.00  

           
3,750.00  

         
1,250.00  

         
1,250.00  

         
1,250.00  

           
3,750.00  

          
1,250.00  

          
1,250.00  

          
1,250.00  

            
3,750.00  

          15,000.00  

  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง                                     

14 โครงการ ต�อ พรบ.รถยนต=และประกัน 

อ.เจริญศักดิ์ 

                                    

  รถยนต=ของวิทยาลัยสารพัดช�าง             
16,000.00  

                          
        

16,000.00  
  

          
16,000.00  

          16,000.00  

  สมุทรสงคราม                                     

15 โครงการจ�ายเงินค�าควบคุมงานก�อสร"าง 

อ.เจริญศักดิ์ 

                                    

  อาคารอเนกประสงค=(2ชั้น)พร"อม             
20,000.00  

          
1,666.66  

          
1,666.66  

          
1,666.68  

            
5,000.00  

         
1,666.66  

         
1,666.66  

         
1,666.68  

           
5,000.00  

         
1,666.66  

         
1,666.66  

         
1,666.68  

           
5,000.00  

          
1,666.66  

          
1,666.66  

          
1,666.68  

            
5,000.00  

          20,000.00  

  ครุภัณฑ= บูรณาการตามหลกัฯ                                     

16 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม สมัมนา 

อ.เจริญศักดิ์ 

                                    

  ศึกษาดูงาน ประจำป:งบประมาณ2565           
220,000.00  

                    
     

220,000.00  
       

220,000.00  
                220,000.00  

                                        

17 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝAายบรหิาร 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  ทรัพยากร บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐ             
60,000.00  

            
       

30,000.00  
         

30,000.00  
            

        
30,000.00  

          
30,000.00  

          60,000.00  

  กิจพอเพียง                                     

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

อ.สุวภา 

                                    

  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน             
11,600.00  

                
       

11,600.00  
    

         
11,600.00  

                  11,600.00  

  ป:งบประมาณ 2565                                     

19 โครงการจ"างเหมายามรักษาความ 

อ.สมชาย 

                                    

  ปลอดภัย           
244,800.00  

        
20,400.00  

        
20,400.00  

        
20,400.00  

          
61,200.00  

       
20,400.00  

       
20,400.00  

       
20,400.00  

         
61,200.00  

       
20,400.00  

       
20,400.00  

       
20,400.00  

         
61,200.00  

        
20,400.00  

        
20,400.00  

        
20,400.00  

          
61,200.00  

        244,800.00  

                                        

20 โครงการจัดจ"างล"างทำความสะอาด 

อ.สมชาย 

                                    

  บำรุงรักษาเครื่องปรบัอากาศ             
10,000.00  

                          
        

10,000.00  
  

          
10,000.00  

          10,000.00  

                                        

21 โครงการจัดหาวัสดุบำรุงรักษาซ�อมแซม 

อ.สมชาย 

                                    

  พัฒนาดูแลสภาพแวดล"อมภูมิทัศน=ของ             
50,000.00  

          
4,166.66  

          
4,166.66  

          
4,166.68  

          
12,500.00  

         
4,166.66  

         
4,166.66  

         
4,166.68  

         
12,500.00  

         
4,166.66  

         
4,166.66  

         
4,166.68  

         
12,500.00  

          
4,166.66  

          
4,166.66  

          
4,166.68  

          
12,500.00  

          50,000.00  

  สถานศึกษา                                     

22 โครงการ Big Cleaning Day 

อ.สมชาย 

                                    

                  
3,000.00  

                    
         

3,000.00  
           

3,000.00  
                    3,000.00  

                                        

23 โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ�าย 

อ.พิรุณ 

                                    

  เอกสาร             
36,000.00  

          
3,000.00  

          
3,000.00  

          
3,000.00  

            
9,000.00  

         
3,000.00  

         
3,000.00  

         
3,000.00  

           
9,000.00  

         
3,000.00  

         
3,000.00  

         
3,000.00  

           
9,000.00  

          
3,000.00  

          
3,000.00  

          
3,000.00  

            
9,000.00  

          36,000.00  

                                        



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
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วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม   
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ  งบประมาณ   แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ปD 2565  

  งบรายจ�าย/รายการ โครงการ  ที่ใช�   ไตรมาส 1 (ปD 2564)  
 รวม  

 ไตรมาส 2 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 3 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 4 (ปD 2565)  
 รวม   รวมเป<นเงิน  

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

24 โครงการประชาสัมพันธ=เชิงรกุสญัจร 
อ.เรอืง
รัตน= 

                                    

                  
8,000.00  

                
         

8,000.00  
    

           
8,000.00  

                    8,000.00  

                                        

25 โครงการขับเคลื่อน เสรมิสร"างคนดี 

อ.เรอืง
รัตน= 

                                    

  มีคุณธรรม นำความรู" สู�สถานศึกษา             
20,000.00  

                    
       

20,000.00  
         

20,000.00  
                  20,000.00  

  
คุณธรรม ให"กับผู"บรหาร ครู และ
บุคลากร 

                                    

26 
โครงการขอจัดซื้อหนังสือพิมพ= 
วารสาร 

อ.วัชราธร 

                                    

  และนิตยสาร               
6,000.00  

             
500.00  

             
500.00  

             
500.00  

            
1,500.00  

            
500.00  

            
500.00  

            
500.00  

           
1,500.00  

            
500.00  

            
500.00  

            
500.00  

           
1,500.00  

             
500.00  

             
500.00  

             
500.00  

            
1,500.00  

            6,000.00  

                                        

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ= ลิฟต=ยกรถ 

อ.ธเนศ 

                                    

  แผนกช�างยนต=           
120,000.00  

                        
      

120,000.00  
    

        
120,000.00  

        120,000.00  

                                        

28 โครงการอาชีวอาสา ช�วงเทศกาลป:ใหม� 

อ.ธเนศ 

                                    

  
และเทศกาลสงกรานต= ตามหลัก
ปรัชญา 

            
15,000.00  

        
         

7,500.00  
    

           
7,500.00  

         
7,500.00  

    
           

7,500.00  
                  15,000.00  

  ของเศรษฐกจิพอเพียง                                     

29 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ=เครื่องพิมพ=
แบบ 

อ.สุวภา 

                                    

  ฉีดหมึกพร"อมติดตั้งถังหมกึพิมพ=             
10,000.00  

                  
       

10,000.00  
  

         
10,000.00  

                  10,000.00  

  (Ink Tank Printer)                                     

30 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= 

อ.สุวภา 

                                    

  
สำหรับงานบรหิารงานทั่วไป บรูณา
การ 

            
20,000.00  

                  
       

20,000.00  
  

         
20,000.00  

                  20,000.00  

  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง                                     

31 โครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนกคอม 

อ.สมชาย 

                                    

  พิวเตอร=ธุรกจิ             
20,000.00  

                
       

10,000.00  
    

         
10,000.00  

  
        

10,000.00  
  

          
10,000.00  

          20,000.00  

                                        

32 โครงการจัดหาวัสดุฝUกสาขาวิชา 

อ.สุวภา 

                                    

  การบญัชีบูรณาการของเศรษฐกจิ             
10,000.00  

                  
         

5,000.00  
  

           
5,000.00  

          
5,000.00  

    
            

5,000.00  
          10,000.00  

  พอเพียง                                     

33 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝAาย 

อ.สุทธินี 

                                    

  วิชาการ             
50,000.00  

        
       

20,000.00  
    

         
20,000.00  

  
       

10,000.00  
  

         
10,000.00  

  
        

20,000.00  
  

          
20,000.00  

          50,000.00  

                                        

34 โครงการจัดหาวัสดุฝUกหลักสูตร 

อ.สุทธินี 

                                    

  วิชาชีพระยะสั้น           
200,000.00  

  
        

25,000.00  
        

25,000.00  
          

50,000.00  
       

16,666.66  
       

16,666.66  
       

16,666.68  
         

50,000.00  
       

16,666.66  
       

16,666.66  
       

16,666.68  
         

50,000.00  
        

16,666.66  
        

16,666.66  
        

16,666.68  
          

50,000.00  
        200,000.00  
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วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม   
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ  งบประมาณ   แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ปD 2565  

  งบรายจ�าย/รายการ โครงการ  ที่ใช�   ไตรมาส 1 (ปD 2564)  
 รวม  

 ไตรมาส 2 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 3 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 4 (ปD 2565)  
 รวม   รวมเป<นเงิน  

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

35 โครงการจัดซื้อวัสดุการแข�งขันทักษะ 

อ.จิตรวรรณ 

                                    

  วิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส=             
10,000.00  

                  
       

10,000.00  
  

         
10,000.00  

                  10,000.00  

                                        

36 โครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนกวิชา 

อ.จิตรวรรณ 

                                    

  อิเลก็ทรอนิกส=             
20,000.00  

            
       

10,000.00  
         

10,000.00  
        

        
10,000.00  

    
          

10,000.00  
          20,000.00  

                                        

37 โครงการจัดหาวัสดุฝUกสาขาวิชาการ 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  ตลาดบูรณาการของเศรษฐกจิพอเพียง             
20,000.00  

                  
       

10,000.00  
  

         
10,000.00  

  
        

10,000.00  
  

          
10,000.00  

          20,000.00  

                                        

38 โครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนกวิชา 

อ.เรอืงรัตน= 

                                    

  สามัญสัมพันธ= บรูณาการตามหลกั             
10,000.00  

                  
       

10,000.00  
  

         
10,000.00  

                  10,000.00  

  ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง                                     

39 โครงการจัดหาวัสดุฝUกกลุ�มวิชาเทคนิค 

อ.พิรุณ 

                                    

  พื้นฐาน             
10,000.00  

                    
       

10,000.00  
         

10,000.00  
                  10,000.00  

                                        

40 โครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนก 

อ.ธเนศ 

                                    

  วิชาช�างยนต=             
50,000.00  

  
          

6,250.00  
          

6,250.00  
          

12,500.00  
         

4,166.66  
         

4,166.66  
         

4,166.68  
         

12,500.00  
         

4,166.66  
         

4,166.66  
         

4,166.68  
         

12,500.00  
          

4,166.66  
          

4,166.66  
          

4,166.68  
          

12,500.00  
          50,000.00  

                                        

41 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนก 

อ.ธเนศ 

                                    

  ช�างยนต=               
5,000.00  

                    
         

5,000.00  
           

5,000.00  
                    5,000.00  

                                        

42 โครงการรบัสมัครผู"เรียนเข"าศึกษา 

อ.พิรุณ 

                                    

  ต�อระดับ ปวส.ทวิภาคี สาขาวิชา                          
-    

                                  

  เทคนิคยานยนต=                                     

43 โครงการส�งเสรมิการพัฒนาการจัดการ 

อ.พิรุณ 

                                    

  อาชีวศึกษาทวิภาคี             
15,000.00  

                        
        

15,000.00  
    

          
15,000.00  

          15,000.00  

                                        

44 โครงการนิเทศการเรียนการสอนอาชีว 

อ.พิรุณ 

                                    

  ศึกษาระบบทวิภาคี                          
-    

                                  

                                        

45 โครงการการประชุมเชิงปฎิบัติการสร"าง 

อ.พิรุณ 

                                    

  ความเข"าใจในการฝUกงานในสถาน                                     

  ประกอบการ และจัดทำแผนกการฝUก                          
-    

                                  

  
รายวิชาฝUกงานตามหลักสูตร ปวช.และ 
ปวส. 

                                    

 

 

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 47 ~ 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม   
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ  งบประมาณ   แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ปD 2565  

  งบรายจ�าย/รายการ โครงการ  ที่ใช�   ไตรมาส 1 (ปD 2564)  
 รวม  

 ไตรมาส 2 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 3 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 4 (ปD 2565)  
 รวม   รวมเป<นเงิน  

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

46 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพ 

อ.พิรุณ 

                                    

  การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี               
5,000.00  

                          
          

5,000.00  
  

            
5,000.00  

            
5,000.00  

  บูรณาการตามหลักปรัชญาของ                                     

  เศรษฐกจิพอเพียง                                     

47 โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา 
อ.อรสุดา 

                                    

                  
5,000.00  

            
         

5,000.00  
           

5,000.00  
                

            
5,000.00  

                                       

48 โครงการป>จฉิมนิเทศแนะแนวการ 

อ.อรสุดา 

                                    

  ศึกษาต�ออและเตรียมความพร"อมสู�               
3,000.00  

        
         

3,000.00  
    

           
3,000.00  

                
            

3,000.00  

  สถานประกอบการ                                     

49 โครงการติดตามภาวะผู"มงีานทำ 

อ.อรสุดา 

                                    

  ผู"สำเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษา               
2,000.00  

    
          

2,000.00  
            

2,000.00  
                        

            
2,000.00  

                                        

50 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝAาย 

อ.ธีรทัต 

                                    

  พัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา             
30,000.00  

  
          

3,750.00  
          

3,750.00  
            

7,500.00  
         

2,500.00  
         

2,500.00  
         

2,500.00  
           

7,500.00  
         

2,500.00  
         

2,500.00  
         

2,500.00  
           

7,500.00  
          

2,500.00  
          

2,500.00  
          

2,500.00  
            

7,500.00  
          

30,000.00  

                                        

51 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก� 

อ.อรสุดา 

                                    

  ผู"สำเรจ็การศึกษา             
10,000.00  

            
         

5,000.00  
           

5,000.00  
            

          
5,000.00  

            
5,000.00  

          
10,000.00  

                                        

52 โครงการปฐมนิเทศ 

อ.อรสุดา 

                                    

                  
5,000.00  

                  
         

5,000.00  
  

           
5,000.00  

        
            

5,000.00  

                                        

53 
โครงการ คนเก�ง คนดี มสีุขภาพ
แข็งแรง 

อ.สรุีย=ฉาย 

                                    

  (ตรวจสุขภาพประจำป: 2565)                          
-    

                                  

                                        

54 โครงการขับเคลื่อน เสรมิสร"างคนดี 

อ.เรอืงรัตน= 

                                    

  มีคุณธรรม นำความรู" สู�สถานศึกษา             
20,000.00  

                    
       

20,000.00  
         

20,000.00  
        

          
20,000.00  

  คุณธรรมให"กบันักเรียน นักศึกษา                                     

55 โครงการเฝRาระวังและดูแลผู"เรียน 

อ.ธีรทัต 

                                    

                  
5,000.00  

          
         

5,000.00  
  

           
5,000.00  

                
            

5,000.00  

                                        

56 โครงการค�ายอบรมวินัยนักเรียน เพื่อ 

อ.ธีรทัต 

                                    

  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม             
15,000.00  

    
          

3,750.00  
            

3,750.00  
    

         
3,750.00  

           
3,750.00  

    
         

3,750.00  
           

3,750.00  
    

          
3,750.00  

            
3,750.00  

          
15,000.00  

                                        

57 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

อ.ธีรทัต 

                                    

                  
5,000.00  

  
             

625.00  
             

625.00  
            

1,250.00  
            

416.66  
            

416.66  
            

416.68  
           

1,250.00  
            

416.66  
            

416.66  
            

416.68  
           

1,250.00  
             

416.66  
             

416.66  
             

416.68  
            

1,250.00  
            

5,000.00  

                                        

 
 

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 48 ~ 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม   
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ  

 แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ปD 2565  

  งบรายจ�าย/รายการ โครงการ  ที่ใช�   ไตรมาส 1 (ปD 2564)  
 รวม  

 ไตรมาส 2 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 3 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 4 (ปD 2565)  
 รวม   รวมเป<นเงิน  

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

58 โครงการแข�งขันกีฬาภายในต"านภัย 

อ.ธีรทัต 

                                    

  ยาเสพติด น"อมนำหลกัปรัชญาของ             
15,000.00  

    
          

5,000.00  
            

5,000.00  
                

        
10,000.00  

    
          

10,000.00  
          

15,000.00  

  เศรษฐกจิพอเพียง                                     

59 โครงการแข�งขันกีฬาอาชีวเกมส= 

อ.ธีรทัต 

                                    

  ระดับภาค ภาคกลาง             
30,000.00  

        
         

3,333.33  
         

3,333.33  
         

3,333.34  
         

10,000.00  
         

3,333.33  
         

3,333.33  
         

3,333.34  
         

10,000.00  
          

3,333.33  
          

3,333.33  
          

3,333.34  
          

10,000.00  
          

30,000.00  

                                        

60 โครงการพิธีไหว"ครูประจำป: 2565 

อ.ธีรทัต 

                                    

                
20,000.00  

                    
       

20,000.00  
         

20,000.00  
        

          
20,000.00  

                                        

61 โครงการสือสานวัฒนธรรม  

อ.ธีรทัต 

                                    

  ประเพณีไทย (ลอยกระทง)               
2,000.00  

  
          

2,000.00  
  

            
2,000.00  

                        
            

2,000.00  

                                        

62 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

อ.ธีรทัต 

                                    

  ศาสนา พระมหากษัตริย=             
20,000.00  

    
          

5,000.00  
            

5,000.00  
         

1,666.66  
         

1,666.66  
         

1,666.68  
           

5,000.00  
         

1,666.66  
         

1,666.66  
         

1,666.68  
           

5,000.00  
          

1,666.66  
          

1,666.66  
          

1,666.68  
            

5,000.00  
          

20,000.00  

                                        

63 โครงการปRองกันและแก"ไขป>ญหาสาร 

อ.ธีรทัต 

                                    

  เสพติด               
1,000.00  

                  
         

1,000.00  
  

           
1,000.00  

        
            

1,000.00  

                                        

64 
โครงการกิจกรรม To Be Numver 
One 

อ.ธีรทัต 

                                    

  
และการประกวด To Be Numver 
One 

              
2,000.00  

        
         

2,000.00  
    

           
2,000.00  

                
            

2,000.00  

                                        

65 โครงการดำเนินงานองค=การวิชาชีพใน 

อ.ธีรทัต 

                                    

  อนาคตแห�งประเทศไทย               
3,000.00  

                
         

3,000.00  
    

           
3,000.00  

        
            

3,000.00  

                                        

66 โครงการสานสัมพันธ=พี่น"อง  

อ.ธีรทัต 

                                    

  (ต"อนรับป:ใหม� 2565)               
5,000.00  

          
         

5,000.00  
  

           
5,000.00  

                
            

5,000.00  

                                        

67 โครงการเข"าร�วมการแข�งขันทกัษะ 

อ.ธีรทัต 

                                    

  วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน               
5,000.00  

        
         

5,000.00  
    

           
5,000.00  

                
            

5,000.00  

                                        

68 โครงการศึกษาดูงานบรูณาการรายวิชา 

อ.ธีรทัต 

                                    

  ทุกแผนก             
19,000.00  

  
          

1,400.00  
          

1,400.00  
            

2,800.00  
         

1,800.00  
         

1,800.00  
         

1,800.00  
           

5,400.00  
         

1,800.00  
         

1,800.00  
         

1,800.00  
           

5,400.00  
          

1,800.00  
          

1,800.00  
          

1,800.00  
            

5,400.00  
          

19,000.00  

                                        

69 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ 

อ.ธีรทัต 

                                    

                  
1,000.00  

                  
         

1,000.00  
  

           
1,000.00  

        
            

1,000.00  

                                        

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
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วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม   
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ 

 
งบประมาณ  

 แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ปD 2565  

  งบรายจ�าย/รายการ โครงการ  ที่ใช�   ไตรมาส 1 (ปD 2564)  
 รวม  

 ไตรมาส 2 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 3 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 4 (ปD 2565)  
 รวม   รวมเป<นเงิน  

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

70 โครงการขับขี่ปลอดภัยเสรมิสร"าง 

อ.ธีรทัต 

                                    

  วินัยจราจร               
1,500.00  

                
         

1,500.00  
    

           
1,500.00  

                    1,500.00  

                                        

71 โครงการแผนปลูกจิตสำนึกและเสริม 

อ.ธีรทัต 

                                    

  เสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทย               
3,000.00  

                  
         

3,000.00  
  

           
3,000.00  

                    3,000.00  

  พลเมืองโลก                                     

72 โครงการส�งเสรมิค�านิยมหลัก 12 

อ.ธีรทัต 

                                    

  ประการ               
1,000.00  

                        
          

1,000.00  
    

            
1,000.00  

            1,000.00  

                                        

73 
โครงการสร"างจิตสำนึกรักชาติ รู"
ประวัติ 

อ.ธีรทัต 

                                    

  ศาสตร=ชาติไทย               
1,000.00  

                        
          

1,000.00  
    

            
1,000.00  

            1,000.00  

                                        

74 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล"อมภายในและ 

อ.ธีรทัต 

                                    

  ภายนอกสถานศึกษา               
1,000.00  

          
         

1,000.00  
  

           
1,000.00  

                            1,000.00  

                                        

75 โครงการส�งเสรมิกิจกรรมอาสาพัฒนา 

อ.ธีรทัต 

                                    

                             
-    

                                  

                                        

76 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 

อ.สุทธดา 

                                    

  วัยรุ�นยุคใหม� บูรณาการหลักปรัชญา               
1,000.00  

                        
          

1,000.00  
    

            
1,000.00  

            1,000.00  

  ของเศรษฐกจิพอเพียง                                     

77 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ=ในการรกัษา 

อ.สรุีย=ฉาย 

                                    

  พยาบาล             
10,000.00  

        
         

5,000.00  
    

           
5,000.00  

        
          

5,000.00  
    

            
5,000.00  

          10,000.00  

                                        

78 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ 

อ.อุเทน 

                                    

  
แผนปฏิบัติราชการประจำป: 
งบประมาณ 2565 

              
2,200.00  

          
2,200.00  

    
            

2,200.00  
                                    2,200.00  

                                       

79 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝAาย                                       

  แผนงานและความร�วมมือ บรูณาการ รองธนวัฒน=             
25,000.00  

    
          

6,250.00  
            

6,250.00  
    

         
6,250.00  

           
6,250.00  

    
         

6,250.00  
           

6,250.00  
    

          
6,250.00  

            
6,250.00  

          25,000.00  

  ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง                                       

80 โครงการประเมินคุณภาพภายในจาก 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  
ต"นสังกัดและการประเมินภายนอก
รอบ4 

              
3,000.00  

                    
         

3,000.00  
           

3,000.00  
                    3,000.00  

                                        

81 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 

รองธนวัฒน= 

                                    

  สถานศึกษา 4 ป: พ.ศ. 2565-2569             
35,000.00  

                  
       

35,000.00  
  

         
35,000.00  

                  35,000.00  

                                        

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 50 ~ 
 

 

วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม   
ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ  งบประมาณ   แผนการใช�จ�ายงบประมาณ ปD 2565  

  งบรายจ�าย/รายการ โครงการ  ที่ใช�   ไตรมาส 1 (ปD 2564)  
 รวม  

 ไตรมาส 2 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 3 (ปD 2565)  
 รวม  

 ไตรมาส 4 (ปD 2565)  
 รวม   รวมเป<นเงิน  

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

82 โครงการศึกษาดูงาน งานประกัน 

อ.เฉลมิพร 

                                    

  คุณภาพ             
30,000.00  

                  
       

30,000.00  
  

         
30,000.00  

                  30,000.00  

                                        

83 โครงการดำเนินงานความร�วมมือกบั 

อ.พิรุณ 

                                    

  สถานประกอบการ หน�วยงานภาครัฐ             
20,000.00  

        
       

20,000.00  
    

         
20,000.00  

                          20,000.00  

  และเอกชน                                     

84 โครงการเยี่ยมบ"าน หอพัก บ"านเช�า 

อ.ธเนศ 

                                    

  และที่อยู�อาศัยของนักเรียนนักศึกษา             
15,000.00  

  
          

1,875.00  
          

1,875.00  
            

3,750.00  
         

1,250.00  
         

1,250.00  
         

1,250.00  
           

3,750.00  
         

1,250.00  
         

1,250.00  
         

1,250.00  
           

3,750.00  
          

1,250.00  
          

1,250.00  
          

1,250.00  
            

3,750.00  
          15,000.00  

  ประจำป: 2565                                     

85 โครงการคัดกรองผู"เรียน 

อ.ธเนศ 

                                    

                             
-    

                                  

                                        

86 
โครงการติดตามผู"เรียนที่ออก
กลางคัน 

อ.ธเนศ 

                                    

  กลับสู�ระบบการศึกษา               
5,000.00  

    
          

1,600.00  
            

1,600.00  
         

1,600.00  
         

1,800.00  
  

           
3,400.00  

                            5,000.00  

                                        

  รวมทั้งสิ้นเป<นเงินงบประมาณ                                       

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ          
8,196,538.00  

      
574,386.47  

      
613,086.47  

      
634,686.56  

     
1,822,159.50  

     
683,086.44  

     
616,786.44  

     
663,986.62  

    
1,963,859.50  

     
645,586.44  

     
753,986.44  

     
914,986.62  

    
2,314,559.50  

      
771,986.44  

      
674,986.44  

      
648,986.62  

     
2,095,959.50  

     8,196,538.00  

3.1 
โครงการ
............................................. 

                                      

3.2 
โครงการ
............................................. 

                                      

3.3 
โครงการ
............................................. 

                                      

3.4 
โครงการ
............................................. 

                                      

3.5 
โครงการ
............................................. 

                                      

4 
โครงการพิเศษ (ไม�ใช"เงิน สอศ./                                       

สถานศึกษา                                         

4.1 
โครงการ
............................................. 

                                      

4.2 
โครงการ
............................................. 

                                      

4.3 
โครงการ
............................................. 
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ฝ่ายบร ิหารทร ัพยากร 
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ลำดับ โครงการฝhายบริหารทรัพยากร ผู�รับผิดชอบ 

1 โครงการจ�ายเงินค�าตอบแทนครูจ"างสอนรายช่ัวโมงบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

2 โครงการจ�ายเงินค�าตอบแทนและเงินช�วยค�าครองชีพพนักงานราชการบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

3 โครงการจ�ายค�าเบ้ียเลีย้ง ท่ีพัก ค�ายานพาหนะและค�าใช"จ�ายอ่ืนๆบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

4 โครงการจ�ายเงินค�าสอนพิเศษบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

5 โครงการจ�ายเงินค�าสาธารณูปโภคบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

6 โครงการจ�ายเงินค�าอาหารทำการนอกเวลาบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

7 โครงการจ�ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

8 โครงการจ�ายเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ"างช่ัวคราวบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

9 โครงการจ�ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

10 โครงการจ�ายเงินค�าจ"างช่ัวคราว (ลูกจ"าง) บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

11 โครงการจัดหาวัสดุเช้ือเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เจริญศักดิ ์

12 โครงการจัดหาวัสดุซ�อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เจริญศักดิ ์

13 โครงการจัดหาวัสดุซ�อมแซมครภุณัฑ=ของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เจริญศักดิ ์

14 โครงการ ต�อ พรบ.รถยนต=และประกันรถยนต=ของวิทยาลยัสารพัดช�างสมุทรสงคราม อ.เจริญศักดิ ์

15 โครงการจ�ายเงินค�าควบคุมงานก�อสร"างอาคารอเนกประสงค= (2 ช้ัน) พร"อมครุภณัฑ= บูรณาการตามหลกัฯ อ.เจริญศักดิ ์

16 โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน ประจำป:งบประมาณ 2565 อ.เจริญศักดิ ์

17 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝAายบริหารทรัพยากร บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.สุวภา 

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในป:งบประมาณ 2565 อ.สุวภา 

19 โครงการจ"างเหมายามรักษาความปลอดภัย อ.สมชาย 

20 โครงการจัดจ"างล"างทำความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อ.สมชาย 

21 โครงการจัดหาวัสดุบำรุงรักษาซ�อมแซม พัฒนาดูแลสภาพแวดล"อมภูมิทัศน=ของสถานศึกษา อ.สมชาย 

22 โครงการ Big Cleaning Day อ.สมชาย 

23 โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือการบริการถ�ายเอกสาร อ.พิรุณ 

24 โครงการประชาสมัพันธ=เชิงรุกสัญจร อ.เรืองรัตน= 

25 โครงการขับเคลื่อน เสริมสร"างคนดี มีคุณธรรม นำความรู" สู�สถานศึกษาคุณธรรม ให"กับผู"บริหาร,ครู,และบุคลากรทางการศึกษา อ.เรืองรัตน= 

26 โครการขอจัดซ้ือหนังสือพิมพ= วารสาร และนิตยสาร อ.วัชราธร 

27 โครงการจัดหาครุภณัฑ= ลิฟต=ยกรถ แผนกช�างยนต= อ.ธเนศ 

28 โครงการอาชีวอาสา ช�วงเทศกาลป:ใหม� และ เทศกาลสงกรานต= ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.ธเนศ 

29 โครงการจัดซ้ือครภุัณฑ=เครื่องพิมพ=แบบฉีดหมึกพร"อมติดตั้งถังหมึกพิมพ= (Ink Tank Printer) อ.สุวภา 

30 โครงการจัดซ้ือครภุัณฑ=คอมพิวเตอร=สำหรับงานบริหารงานท่ัวไป บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.สุวภา 
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  โครงการท่ี 1 
โครงการจ�ายเงินค�าตอบแทนครูจ�างสอนรายช่ัวโมงบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีครูผู"สอนไม�เพียงพอ จึงมีความจำเป)นที่จะต"องจ"างครูจ"างสอนราย
ชั่วโมง เพ่ือผลิตนักเรียน นักศึกษา ให"ความรู"และมีคุณธรรม จริยธรรม เป)นกำลังสำคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศ
ให"เจริญก"าวหน"า ในการจ"างครูจ"างสอนรายชั่วโมง ต"องมีค�าตอบแทนครูจ"างสอนรายชั่วโมง เพื่อเป)นขวัญกำลังใจ
ให"กับครูจ"างสอนรายชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือให"ครูจ"างสอนรายชั่วโมง ได"รับค�าตอบแทนครบ 12 เดือน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครูจ"างสอนรายชั่วโมง ได"รับค�าตอบแทน จำนวน 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีครูจ"างสอนเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา นักศึกษาได"รับความรู"อย�างเท�าเทียมกัน นักเรียน
ได"รับความรู"และประสบการณ=วิชาชีพ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวด
รายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน  คน 522,๐00       ถัวจ�าย
ทุก

รายการ 
๒. ค�าใช"สอย         
๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีเงินงบประมาณสำหรับจ�ายค�าตอบแทนรายชั่วโมงให"กับครูจ"างสอน ครบ 12 เดือน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ..................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)  รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
               ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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    โครงการท่ี 2 
โครงการจ�ายเงินค�าตอบแทนและเงินช�วยค�าครองชีพพนักงานราชการบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
  3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา  โดยวิทยาลัยฯ จะต"องจ�าย
ค�าตอบแทนพนักงานราชการ เป)นเวลา 12 เดือน 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือจ�ายค�าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา เพ่ือสร"างขวัญและกำลังใจให"กับครู 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เงินค�าตอบแทนและเงินช�วยค�าครองชีพพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  พนักงานราชการมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

 
 

          

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 
งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน ๙ คน ๒,766,078       ถัวจ�าย
ทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย         

๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีงบประมาณสำหรับจ�ายค�าตอบแทนและเงินช�วยค�าครองชีพพนักงานราชการครบ 12 เดือน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 3 
โครงการจ�ายค�าเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก ค�ายานพาหนะและค�าใช�จ�ายอ่ืน ๆ บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท    งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีการพัฒนาผู "บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษา ให"ไปอบรม
ประชุมสัมมนา ตามความจำเป)นและสมควร เพ่ือนำความรู"มาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนให"นักเรียนมี
ความรู"ยิ่งข้ึน จึงมีความจำเป)นในการเบิกจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าท่ีพัก ค�าพาหนะ และค�าใช"จ�ายอ่ืน ๆ ให"กับผู"บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางไปราชการ และเตรียมความพร"อมเข"าสู�ประชาคมอาเซียนและการดำรงความ
ต�อเนื่องภายหลังการก"าวเข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือให"ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู"และนำความรู"มาพัฒนาสถานศึกษา  
 5.2 เพ่ือให"บุคลากรเตรียมความพร"อมเข"าสู�ประชาคมอาเซียน และการดำรงความต�อเนื่องภายหลังการก"าว
เข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู"บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  34 คน ได"ไปประชุม อบรม และสัมมนา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู" และประสบการณ= 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ได"รับ
ความรู"เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม� ๆ  มีวิสัยทัศน=กว"างไกล และสามารถนำความรู"ที ่ได"จากการประชุม อบรม และ
สัมมนา มาปรับปรุง พัฒนาการบริหาร การจัดการเรียนการสอนให"ดียิ่งขึ้นทันต�อเหตุการณ=และความต"องการของ
ตลาด  
  6.2.1  ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ได"เตรียม
ความพร"อมเข"าสู�ประชาคมอาเซียน และการดำรงความต�อเนื่องภายหลังการก"าวเข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

 
 

          

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
 

 
 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน  
 

      ถัวจ�าย
ทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย 34 คน ๑๐๐,๐๐๐     ๕๐,๐๐๐  

๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีงบประมาณสำหรับจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก ค�ายานพาหนะและค�าใช"จ�ายอ่ืน ๆ 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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   โครงการท่ี 4 
โครงการจ�ายเงินค�าสอนพิเศษบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท    งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรทวิภาคี ตามวันเวลาราชการเบิกจ�ายค�าสอนพิเศษ ตามมติกรรมการบริหารสถานศึกษาที่กำหนดไว"ตาม
ความเหมาะสม  
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพื่อจัดให"ครูได"รับค�าสอนพิเศษตามข"อกำหนดของสถานศึกษา และเพื่อสร"างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานอย�างเต็มความสามารถ 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ครูได"รับค�าตอบแทนค�าสอนพิเศษครบ 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได"รับความรู"อย�างเท�าเทียมกัน ผลิตนักศึกษาให"มีประสิทธิภาพ และ
สามารถอยู�ในสังคมได"อย�างมีความสุข 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

 
 

          

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะสั้น งปม.

ปวช. 
งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน 16 คน 4๐๐,๐๐๐       ถัวจ�าย
ทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย         

๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีงบประมาณสำหรับจ�ายสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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   โครงการท่ี 5 
โครงการจ�ายเงินค�าสาธารณปูโภคบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ   นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีค�าสาธารณูปโภคประจำเดือน คือ ค�าไฟฟRา ค�าน้ำประปา ค�าโทรศัพท= 
ค�าบริการฝากส�งไปรษณีย= และค�าอินเตอร=เน็ตในแต�ละเดือน ที่จะต"องจ�ายเป)นประจำทุกเดือน เพื่อให"บริหารงาน
และการเรียนการสอนดำเนินไปได"ตามปกติ 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือให"วิทยาลัยมีเงินงบประมาณสำหรับจ�ายค�าสาธารณูปโภคประจำเดือน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณสำหรับจ�ายค�าสาธารณูปโภค ๑๒ เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การบริหารงาน การเรียนการสอนดำเนินไปได"ด"วยความเรียบร"อย มีประสิทธิภาพ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน  
 

          
๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         ถัวจ�าย
ทุก

รายการ 
๒. ค�าใช"สอย         
๓. ค�าวัสดุ         
๔. ค�าสาธารณปูโภค 12 

เดือน 
5๐0,000     ๑00,000  

รวมท้ังสิ้น         
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีงบประมาณสำหรับจ�ายค�าสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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           โครงการท่ี 6  

โครงการจ�ายเงินค�าอาหารทำการนอกเวลาบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท    งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรทวิภาคี และหลักสูตรเทียบโอนความรู"และประสบการณ= เพื่อบริหารให"ผู"เรียน และประชาชนทั่วไปได"รับ
ประโยชน=สูงสุด และได"รับความสะดวกในการเรียนการสอน การติดต�อประสานงาน จึงจัดให"มีผู"บริหาร ครู และ
บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการและวันหยุดราชการตามความจำเป)น  
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพื่อจัดให"มีผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไว"บริการนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ในการติดต�อประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน นอกเวลาราชการท้ังในวันทำการและวันหยุดราชการ เพ่ือให"เกิด
ประโยชน=สูงสุดต�อนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  เพ่ือจัดให"มีผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได"รับ
ค�าตอบแทน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การบริหารงานสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานได"อย�างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียน
การสอนและปฏิบัติงานให"แก�ทางราชการให"เกิดประโยชน=สูงสุด 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

 
 

          

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
 

 
 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน 32 คน 120,๐๐๐       ถัวจ�าย
ทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย         

๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีงบประมาณสำหรับจ�ายค�าอาหารทำการนอกเวลาราชการปกติ ครบ 12 เดือน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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      โครงการท่ี 7 
โครงการจ�ายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท    งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีพนักงานราชการท่ีทำหน"าท่ีสอน ซ่ึงวิทยาลัยจะต"องเบิกจ�ายเงินสมทบ
ประกันสังคมส�วนของนายจ"างให"พนักงานราชการ เพ่ือนำส�งให"สำนักงานประกันสังคมเป)นประจำทุกเดือน 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือปฏิบัติให"ถูกต"องเก่ียวกับการจ"างงาน และสร"างขวัญและกำลังใจให"กับพนักงานราชการ 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณสำหรับจ�ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา 
12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พนักงานราชการ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช"สิทธิค�ารักษาพยาบาล
ได" 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

 
 

          

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         ถัวจ�าย
ทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย ๙ คน ๘๑,๐๐๐       

๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีเงินงบประมาณสำหรับจ�ายเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการ ครบ 12 เดือน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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           โครงการท่ี 8 
โครงการจ�ายเงินสมทบประกันสังคม ลูกจ�างช่ัวคราวบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท  งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จ"างลูกจ"างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในงานต�าง ๆ ของวิทยาลัย ซ่ึง
วิทยาลัยจะต"องเบิกจ�ายเงินสมทบประกันสังคมส�วนของนายจ"างให"พนักงานราชการ เพื ่อนำส�งให"สำนักงาน
ประกันสังคมเป)นประจำทุกเดือน 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือปฏิบัติให"ถูกต"องเก่ียวกับการจ"างงาน และสร"างขวัญและกำลังใจให"กับลูกจ"างชั่วคราว 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณสำหรับจ�ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ"างชั่วคราว จำนวน 16 อัตรา 
12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ลูกจ"างช่ัวคราวมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช"สิทธิค�ารักษาพยาบาลได" 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

 
 

          

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         ถัวจ�าย
ทุก

รายการ 
๒. ค�าใช"สอย ๑4 คน     83,160 9,๐๐๐  

๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีเงินงบประมาณสำหรับจ�ายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจ"างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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      โครงการท่ี 9 
โครงการจ�ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร สายสนิท งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช"ตั้งแต�วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซ่ึง
ขยายความคุ"มครองไปถึงลูกจ"างชั่วคราวของส�วนราชการและลูกจ"างขององค=กรที่มิได"มีวัตถุประสงค=เพื่อแสวงหา
กำไรทางเศรษฐกิจ จึงมีผลให"วิทยาลัยฯ มีหน"าที่ต"องขึ้นทะเบียนนายจ"างและชำระเงินสมทบเข"ากองทุนเงินทดแทน 
เพื่อให"ลูกจ"างได"รับสิทธิคุ "มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปAวย ทุพพลภาพ ตายเนื่องจากการทำงานให"แก�
นายจ"าง 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือปฏิบัติให"ถูกต"องเก่ียวกับการจ"างงาน และสร"างขวัญและกำลังใจให"กับลูกจ"างชั่วคราว 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  มีงบประมาณสำหรับจ�ายเงินสมทบกองทุนทดแทน  จำนวน ๒3 อัตรา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ลูกจ"างช่ัวคราวมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใช"สิทธิค�ารักษาพยาบาลได" 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน  
 

          
๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         ถัวจ�าย
ทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย  15,000       

๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีเงินงบประมาณสำหรับจ�ายเงินสมทบกองทุนทดแทน   
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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      โครงการท่ี 10 
โครงการจ�ายเงินค�าจ�างช่ัวคราว (ลูกจ�าง) บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานการเงิน ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 

นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย= และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ สร"างเสริมปริมาณครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
  ยุทธศาสตร=ที่ 2 สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพื ่อคุณภาพของครู คณาจารย= และ
บุคลากรทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำเป)นต"องมีเจ"าหน"าที่ปฏิบัติงานในฝAายต�าง ๆ ให"เพียงพอกับงานในแต�
ละฝAาย เพื่อเป)นการแบ�งเบาภาระครูผู "สอนในหน"าที่ที ่ได"รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพื่อให"การ
ปฏิบัติงานเป)นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน=สูงสุดต�อราชการ 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือจ�ายค�าจ"างลูกจ"างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ท่ีเป)นฝAายสนับสนุนงานธุรการของวิทยาลัยให"สำเร็จ
ลุล�วงไปด"วยดี 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ลูกจ"างชั่วคราว จำนวน 14 คน ได"รับค�าจ"างครบ 12 เดือน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต�อทางราชการ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

 
 

          

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวด
รายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าจ"าง
ชั่วคราว 

๑4 คน 
 

   ๑,๐๐๐,๐๐๐ 663,2๐๐  ถัวจ�ายทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย         

๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น         
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 มีเงินงบประมาณสำหรับจ�ายค�าตอบแทนรายชั่วโมงให"กับลูกจ"างชั่วคราว ครบ 12 เดือน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
๑๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 11 
โครงการจัดหาวัสดุเช้ือเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ  นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน8  หัวหน�างานพัสดุ   ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 

กลยุทธ8และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เปVาประสงค8  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมีคุณภาพและ
ได"มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ= 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ= 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วย วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มียานพาหนะที่ใช"ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ         
และหน�วยงานต"นสังกัด ดังนั้น จึงจำเป)นต"องเตรียมความพร"อมในการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะให"มีความ
พร"อม  ในการใช"งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู�ได"อย�างมีประสิทธิภาพและคุ"มค�า รวมทั้งการนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือให"การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.2 ยานพาหนะใช"งานอย�างมีประสิทธิภาพ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
         หมวด    
        รายจ�าย           
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ปวช. 
งปม.ระยะส้ัน งปม.

ปวส. 
อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บก
ศ. 

อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ   50,000       

รวมท้ังส้ิน   50,000       
 

๑0.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีวัสดุเชื้อเพลิงใช"อย�างเพียงพอ  
๑1.  ป[ญหาและอุปสรรค  - 
๑2.  การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู"ใช"ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
๑3.  ผู�เสนอโครงการ.......................(นายเจริญศักด์ิ  มณเฑียรรัตน=) หัวหน"างานพัสดุ 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 12 
โครงการจัดหาวัสดุซ�อมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ   นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน8 หัวหน�างานพัสดุ    ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 

กลยุทธ8และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เปVาประสงค8  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมีคุณภาพและ
ได"มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ= 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ= 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วยวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มียานพาหนะที่ใช"ในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ           
และหน�วยงานต"นสังกัด ดังนั้น เพ่ือยืดอายุการใช"งาน และลดค�าใช"จ�ายในการจัดหายานพาหนะใหม� จึงจำเป)นต"องมี
การซ�อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะให"มีสภาพพร"อมใช"งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู�ได"อย�าง 
มีประสิทธิภาพและคุ"มค�า รวมท้ังการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือเตรียมการซ�อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือยืดอายุการใช"งานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 5.3  เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานตามภารกิจ 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ซ�อมแซมยานพาหนะท่ีชำรุดตามจำนวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ยานพาหนะใช"งานอย�างมีประสิทธิภาพ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
        หมวด 

        
รายจ�าย           

รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม.
ปวช. 

งปม. 
ระยะส้ัน 

งปม.ปวส. อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. 
ค�าตอบแทน 

        ถัวเฉลี่ย 

๒. ค�าใช"สอย   30,000      ทุกรายการ 
๓. ค�าวัสดุ   20,000       

รวมท้ังส้ิน   50,000       
 

๑0.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ มีใช"อย�างเพียงพอ  
๑1.  ป[ญหาและอุปสรรค  - 
๑2.  การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู"ใช"ยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
๑3.  ผู�เสนอโครงการ.......................(นายเจริญศักด์ิ  มณเฑียรรัตน=) หัวหน"างานพัสดุ 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 13 
โครงการจัดหาวัสดุซ�อมแซมครุภัณฑ8ของวิทยาลัยฯ บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ  นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน8 หัวหน�างานพัสดุ     ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 

กลยุทธ8และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เปVาประสงค8  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมีคุณภาพและ
ได"มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
กลยุทธ= 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ= 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วยวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ=ที่ใช"ปฏิบัติงานโดยใช"ในการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอน ที่มี
การชำรุดทุดโทรม เพ่ือยืดอายุการใช"งาน และลดค�าใช"จ�ายในการจัดหาครุภัณฑ=ใหม� ดังนั้นจึงต"องมีการซ�อมแซมและ
บำรุงรักษาครุภัณฑ=ให"มีสภาพพร"อมใช"งาน และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู�ได"อย�างมีประสิทธิภาพและ
คุ"มค�า รวมท้ังการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การบริหารจัดการสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือเตรียมการซ�อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ=ของวิทยาลัยฯ 
 5.2  เพ่ือให"การทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ซ�อมแซมครุภัณฑ=ท่ีชำรุดตามจำนวน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ครุภัณฑ=ใช"งานอย�างมีประสิทธิภาพ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
     หมวดรายจ�าย           
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ปวช. 
งปม.ระยะ

ส้ัน 
งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         ถัวเฉลี่ย 
๒. ค�าใช"สอย   5,000      ทุกรายการ 
๓. ค�าวัสดุ   10,000       

รวมท้ังส้ิน   15,000       
 

๑0.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ ยึดอายุการใช"งานครุภัณฑ=ของวิทยาลัยฯ  
๑1.  ป[ญหาและอุปสรรค - 
๑2.  การติดตามประเมินผล  ความคิดเห็นผู"ใช"ครุภัณฑ=  
๑3.  ผู�เสนอโครงการ......................(นายเจริญศักด์ิ  มณเฑียรรัตน=) หัวหน"างานพัสดุ 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 14 
โครงการ ต�อ พรบ.รถยนต8และประกันรถยนต8ของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน8  หัวหน�างานพัสดุฝhายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ     �   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     �   โครงการตามภาระงานประจำ 
     �   โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ  
นโยบายท่ี ๔ :  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม� 
เปRาหมาย : ผู"บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะการบริหารอย�างมีคุณภาพโดยการมีส�วนร�วม 
ยุทธศาสตร8ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให"มีประสิทธิภาพ 
4.  สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วยวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีรถยนต=อยู�หลายคันซึ่งรถยนต=แต�ละคันต"องมีการจัดทำการต�อ 
พรบ. และประกันรถยนต=ของวิทยาลัยฯ ในความดูแลด"วยเหตุนี้ทางงานพัสดุจึงจัดทำโครงการต�อ พรบ. และประกัน
รถยนต=ของวิทยาลัยฯ เพื่อให"สามารถใช"งานกับทางราชการได"อย�างปลอดภัยต�อไปในอนาคต และสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู�ได"อย�างมีประสิทธิภาพและคุ"มค�า รวมทั้งการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
5.  วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือทำ ต�อ พรบ. และประกันรถยนต=ของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำนวน 5 คัน 
 5.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให"มีคุณภาพ เน"นการมีส�วนร�วมแบบธรรมาภิบาลโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  เปVาหมายและตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ต�อ พรบ. และประกันรถยนต=ของวิทยาลัยฯจำนวน 5 คัน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  รถยนต=ของวิทยาลัยฯ ได"ทำการต�อ พรบ. และประกันรถยนต=ของวิทยาลัยฯ ครบทุกคัน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ       วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
   หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.ปวช. งปม.

ระยะส้ัน 
งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย 5 คัน 16,000        
๓. ค�าวัสดุ          

รวมท้ังส้ิน  16,000        
 

10.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ     งานพัสดุได"ทำการต�อ พรบ.รถยนต=ของวิทยาลัยฯ เพ่ือให"สามารถใช"งานได"ครบทุกคัน 
๑1.  ป[ญหาและอุปสรรค  - 
๑2.  การติดตามประเมินผล การตรวจรับวัสดุ 
๑3.  ผู�เสนอโครงการ.......................(นายเจริญศักด์ิ  มณเฑียรรัตน=) หัวหน"างานพัสดุ 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 15 
โครงการจ�ายเงินค�าควบคุมงานก�อสร�างอาคารอเนกประสงค8 (2 ช้ัน) พร�อมครุภัณฑ8  

บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ   นายเจริญศักดิ์  มณเฑียรรัตน8  หัวหน�างานพัสดุ  ฝhายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ     �   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     �   โครงการตามภาระงานประจำ 
     �   โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายเฉพาะ 
  ข"อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ 
2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วยวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีการจัดจ"างก�อสร"างอาคารอเนกประสงค= (2 ชั้น) พร"อมครุภัณฑ= 
และ จึงจำเป)นต"องมีการควบคุมงานตามคำสั่งของวิทยาลัยฯ เพื่อให"การดำเนินงานดำเนินไปด"วยดี จึงจำเป)นต"องมี
การเบิกจ�ายค�าตอบแทนในการควบคุมงานก�อสร"างให"กับผู"ควบคุมงาน ตามระเบียบพัสดุ เฉพาะวันท่ีได"ปฏิบัติหน"าท่ี
ดังกล�าว โดยเบิกจ�ายได"ไม�เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญางานก�อสร"าง  
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือให"งานก�อสร"างสำเร็จอย�างมีคุณภาพ 
 5.2  เพ่ือให"กรรมการผู"ควบคุมงานได"รับค�าตอบแทนในการควบคุมงานก�อสร"าง 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 กรรมการผู"ควบคุมงานได"รับค�าตอบแทนในการควบคุมงานก�อสร"าง  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 งานก�อสร"างสำเร็จด"วยดีและมีคุณภาพ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
        หมวด     

        รายจ�าย           
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ปวช. งปม. 

ระยะส้ัน 
งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน   20,000       
๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ          

รวมท้ังส้ิน   20,000       
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 1.  งานก�อสร"างสำเร็จและมีคุณภาพดี 
 2.  สามารถเบิกจ�ายค�าตอบแทนในการควบคุมงานก�อสร"างให"กับบุคลากร 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค     -  
๑2. การติดตามประเมินผล สังเกตจากการดำเนินการควบคุมงานและคุณภาพของงาน 
๑3.  ผู�เสนอโครงการ.......................(นายเจริญศักด์ิ  มณเฑียรรัตน=) หัวหน"างานพัสดุ 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 16 
โครงการพัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประจำปDงบประมาณ ๒๕๖๕  

บูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นายเจริญศักดิ์ มณเฑียรรัตน8    งานบุคลากร ฝAายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เปVาประสงค8  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมี 
   คุณภาพและได"มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร8ท่ี  2 การบริหารครู และบุคลการทางการศึกษาและระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให"ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได"อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ให"เพิ่มพูนความรู"และ
ประสบการณ=ใหม� ๆ  มาพัฒนาการจัดการเรียน การสอน  การปฏิบัติงานในหน"าที่ให"บรรลุวัตถุประสงค=  และเพ่ือ
เสริมสร"างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค=กร  สร"างความมีวินัย ความเสียสละ ความ
สามัคคีในหมู�คณะ  และสามารถปฏิบัติงานเป)นทีม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร"อมเข"าสู�
ประชาคมอาเซียน และการดำรงความต�อเนื่องภายหลังการก"าวเข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพื่อให"บุคลากรทุกฝAายได"อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานจากแหล�งต�าง ๆ และได"ฝUกประสบการณ=ให"มี
ความรู"เพิ่มเติมในด"านต�าง ๆ  เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให"ดียิ่งขึ้น ในทุก ๆ  ด"าน   เช�นการพัฒนาคุณภาพ
ทางด"านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด"านวิชาการ กิจกรรม และการบริหารทรัพยากร  ให"คุ"มค�าและเกิดประโยชน=
สูงสุดต�อองค=กร และเพ่ือเสริมสร"างคุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค=กร  
 5.2 เพ่ือให"บุคลากรเตรียมความพร"อมเข"าสู�ประชาคมอาเซียน และการดำรงความต�อเนื่องภายหลังการก"าว
เข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 ผู"บริหาร  ๒   คน  ครู  ๑๖   คน  และบุคลากรทางการศึกษา  ๑4  คนได"เข"ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานพร"อมกัน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ได"รับความรู"
เกี ่ยวกับเทคโนโลยีใหม� ๆ  มีวิสัยทัศน=กว"างไกล และสามารถนำความรู "ที ่ได"จากการไปศึกษาดูงานและฝUก
ประสบการณ= มาประยุกต=ใช"ในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และงานในหน"าที่ และเสริมสร"าง
คุณธรรม จริยธรรม ความรักและศรัทธาในอาชีพและองค=กร 
 6.2.1  ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ได"เตรียมความ
พร"อมเข"าสู�ประชาคมอาเซียน และการดำรงความต�อเนื่องภายหลังการก"าวเข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ จังหวัดทางภาคกลาง 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕6๕ ๒๕6๕ ๒๕6๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน  
 

          
๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

 
 

          

๔.  สรุปและประเมินผล           
 

 
 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ.  
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         ถัวจ�าย
ทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย ๓2 คน ๒๐๐,๐๐๐       

๓. ค�าวัสดุ ๓2 คน ๒๐,๐๐๐       

รวมท้ังสิ้น  ๒๒๐,๐๐๐       
๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 ๑๐.1 ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได"อบรมตามโครงการท่ีต้ังไว" และได"รับความรู"ใหม� ๆ 
เพ่ิมเติม 
 ๑๐.2 ผู"บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร"อมในการเข"าสู�ประชาคมอาเซียนและการดำรง
ความต�อเนื่องภายหลังการก"าวเข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
1๓. ผู�เสนอโครงการ..........................(นายเจริญศักด์ิ  มณเฑียรรัตน= ) หัวหน"างานบุคลากร 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ....................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ....................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.....................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
               ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 17 
โครงการ จัดหาวัสดุสำนักงานฝhายบริหารทรัพยากร บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประจำปDงบประมาณ 2565 
 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุวภา  ยืนยงค8  หัวหน"างานบริหารท่ัวไป 
วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ที่ 3 ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปRาประสงค= พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมีคุณภาพและได"มาตรฐาน กลยุทธ= 1.6 การบริหารจัดการ 
วัสดุ ครุภัณฑ= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำเป)นต"องมีวัสดุสำนักงานในงานต�างๆ ของฝAายบริหารทรัพยากรเพ่ือให"
ปฏิบัติงานเป)นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน=สูงสุดต�อราชการ 
5. วัตถุประสงค8 

5.1 เพ่ือให"งานสำนักงานเป)นไปด"วยความเรียบร"อย 
5.2 เพ่ือการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
5.3 เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนวัสดุท่ีใช"ในการปฏิบัติงานฝAายบริหารทรัพยากร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานในฝAายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและทำให"เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

 60,000   

 

   

 

รวมท้ังส้ิน  60,000        
หมายเหตุ  
 จัดซ้ือวัสดุสำนักงานต�างๆ ท่ีจำเป)นในการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป,งานบุคลากร,งานการเงิน,งานทะเบียน,
งานบัญชี,งานพัสดุ,งานประชาสัมพันธ= 
10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 

10.1 จากผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝAายบริหารทรัพยากร 
10.2 มีความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน 

11. ป[ญหาและอุปสรรค            
 วัสดุบางชนิดมีราคาแพง เช�น หมึกพิมพ= ทำให"จัดซ้ือได"ในปริมาณน"อย ไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงาน 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

จากวัสดุสำนักงานท่ีใช"ในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบร"อย ทำให"งานท่ีออกมานั้นมี
ประสิทธิภาพภาพท่ีสุด 
13. ผู�เสนอโครงการ........................(นางสาวสวุภา  ยืนยงค=) หัวหน"างานบริหารท่ัวไป 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 18 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำรายงานการควบคุมภายในปDงบประมาณ 2565 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุวภา  ยืนยงค8  งานบัญชี ฝhายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1 นโยบายเฉพาะ 

ข"อ 4  การมุ�งเน"นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให"มีคุณภาพ 
ข"อ 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ 

2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.2 จุดเน"น 
  ข"อ 2  การสร"างโอกาสทางการศึกษา  
   10.1 การบริหารให"ยึดหลักการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ได"กำหนดหลักเกณฑ=กระทรวงการคลังว�าด"วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ=ปฏิบ ัต ิการควบคุมภายในสำหร ับหน�วยงานของร ัฐ พ.ศ.2561 ซึ ่งออกนัยมาตรา 79  แห�ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 บัญญัติให" “หน�วยงานของรัฐจัดให"มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในและการบร ิหารจัดการความเสี ่ยง” โดยให"ถ ือปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานและหลักเกณฑ= ท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด และหน�วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นับแต�วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงครามได"ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งองค=กรจะประสบ
ความสำเร็จได"คือ  การเสริมสร"างความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให"กับบุคลากรภายในวิทยาลัย  
อันเป)นสิ่งสำคัญที่จะทำให"บุคลากรสามารถนำการบริหารความเสี่ยงไปใช"ในการปฏิบัติงานและแก"ไขป>ญหาได"อย�าง
รวดเร็วอันจะนำไปสู�เปRาหมายและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานได"ตามเปRาหมายที่วางไว"ของวิทยาลัยฯ  จึงได"จัดทำ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการควบคุมภายในป:งบประมาณ 2565 
5. วัตถุประสงค8 

5.1  เพื่อส�งเสริมความรู"ความเข"าใจในหลักการจัดทำการควบคุมภายในให"กับบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุก
ระดับ 

5.2  เพื่อให"บุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถนำความรู"เกี ่ยวกับการควบคุมภายในไปประยุกต=ใช"ตาม
สภาวการณ=ในการปฏิบัติงานได"เป)นอย�างดี 

5.3  เพื่อให"บุคลากรของวิทยาลัยฯ ได"แลกเปลี่ยนความรู"และประสบการณ=เกี่ยวกับการควบคุมภายในซ่ึง
กันและกัน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ผู"บริหาร ครู และบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงครามเข"าอบรม  จำนวน 32 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู"บริหาร ครู และบุคลากรมีความรู" ความเข"าใจในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน  และสามารถ
ประยุกต=ใช"ตามสภาวการณ=ของการปฏิบัติงานได"เป)นอย�างดี 
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7. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 ห�องประชุม  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕64 ๒๕6๕ ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
 

9. ค�าใช�จ�าย  
  หมวด
รายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
ส้ัน 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
62 

อกศ.  
63 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน  3,600       ถัวจ�าย
ทุก

รายการ 
๒. ค�าใช"สอย 32 คน 6,000       
๓. ค�าวัสดุ 32 คน 2,000       

รวมท้ังส้ิน  11,600       
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงครามมีความรู"ความเข"าใจในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน 
 10.2 บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงครามนำความรู "ในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน               
ไปประยุกต=ใช"ตามสภาวการณ=ของการปฏิบัติงานได"เป)นอย�างดี 

11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลตามโครงการ 
12. ป[ญหาและอุปสรรค - 
13. การติดตามประเมินผล จากการสังเกตและแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
14. ผู�เสนอโครงการ........................(นางสาวสุวภา  ยืนยงค=)  หัวหน"างานบัญชี 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑6. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑7. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 19 

โครงการ...จ�างเหมายามรักษาความปลอดภัย... 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ี  

2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี ๓ ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ�งชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล"อมและภูมิทัศน=ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช"อาคารสถานท่ี ห"องเรียน ห"องปฏิบัติการ โรงฝUกงาน ศูนย=วิทยบริการ                          

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด"วยวิทยาลัยฯ มีอาคาร สถานท่ี ทรัพย=สินทางราชการท่ีต"องดูแลรักษาให"ปลอดภัยจากการโจรกรรม  
          เพ่ือให"เกิดความเป)นระเบียบเรียบร"อย เกิดประโยชน=สูงสุดต�อทางราชการการจึงมีความจำเป)นท่ีต"อง 
จ"างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย ดังกล�าว 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือความปลอดภัยทรัพย=สินทางราชการ 
 5.2 เพ่ือการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1 เจ"าหน"าท่ีรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน ผลัดละ ๑๒ ชั่วโมง (ผลัดกลางวัน เวลา ๐๖.๐๐ 
- ๑๘.๐๐ น. ผลัดกลางคืน เวลา ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. จำนวน 12 เดือน 
   

 6.2 เชิงคุณภาพ 
        6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป)นระเบียบเรียบร"อย ตลอดจนทรัพย=สินของทางราชการ   
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
   หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
งปม. 

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค�าตอบแทน  ๒๔๔,๘๐๐       
๒. ค�าใช"สอย         
๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น  ๒๔๔,๘๐๐       
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ ทรัพย�สินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเป นระเบียบเรียบร"อย  
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
๑3. ผู�เสนอโครงการ........................(นายสมชาย  ดำสง�า)    หัวหน"างานอาคารสถานท่ี 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 20 

โครงการ  จัดจ�างล�างทำความสะอาดบำรุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานท่ี  

2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

    � โครงการตามภาระงานประจำ 

    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๓ ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ�งชี้ท่ี  ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล"อมและภูมิทัศน=ของสถานศึกษาและการ  
                              ใช"อาคารสถานท่ี ห"องเรียน ห"องปฏิบัติการ โรงฝUกงาน ศูนย=วิทยบริการ                         

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

   ด"วยงานอาคารสถานท่ี มีความจำเป)นต"องดำเนินการจัดจ"างล"างทำความสะอาด ซ�อมแซมบำรุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ ให"อยู�ในสภาพท่ีดี ประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช"งานให"เกิดประสิทธิสูงสุด ตามนโยบายและ 
วัตถุประสงค=ของสถานศึกษา ต�อไป 

๕. วัตถุประสงค8   

 5.2 เพ่ือการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ล"างทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 ตัว 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป)นระเบียบเรียบร"อย ตลอดจนยืดอายุการใช"งานทรัพย=สินของทางราชการ 
  6.๒.๒ เพ่ือลดการใช"พลังงานด"านไฟฟRา   
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
   หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
งปม. 

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค�าตอบแทน  10,0๐๐       
๒. ค�าใช"สอย         
๓. ค�าวัสดุ         

รวมท้ังสิ้น  10,0๐๐       
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช"พลังงาน วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล  หลังจากการปฏิบัติงาน  
๑3. ผู�เสนอโครงการ........................(นายสมชาย  ดำสง�า)    หัวหน"างานอาคารสถานท่ี 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 21 
โครงการ...จัดหาวัสดุบำรุงรักษาซ�อมแซม พัฒนาดูแลสภาพแวดล�อมภูมิทัศน8ของสถานศึกษา... 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานท่ี  
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี ๓ ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ�งชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล"อมและภูมิทัศน=ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช"อาคารสถานท่ี ห"องเรียน ห"องปฏิบัติการ โรงฝUกงาน ศูนย=วิทยบริการ                          
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด"วยงานอาคารสถานท่ีมีความจำเป)นต"องใช" วัสดุ-อุปกรณ= ในการบำรุงรักษาปรับปรุง ซ�อมแซมอาคาร
สถานท่ีให"อยู�ในสภาพเรียบร"อย ปลอดภัย   ดังนั้นเพ่ือให"การดำเนินงานประสพความสำเร็จ ตามนโยบายและ
วัตถุประสงค=ของสถานศึกษา จึงขอจัดเตรียมความพร"อมในเรื่องวัสดุอุปกรณ= ดังกล�าว 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือปรับปรุงซ�อมแซมอาคารสถานท่ีให"อยู�ในสภาพดี เอ้ือประโยชน=การใช"สอย 
 5.2 เพ่ือการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนวัสดุอุปกรณ=ใช"ซ�อมแซมบำรุงรักษา อาคารอำนวยการ อาคาร ๒ , ๓  , ๔ , ๕ 
ตลอดจนภูมิทัศน=ของสถานศึกษาโดยรวมท้ังหมด 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.๒.1 เพ่ือดูแลความเป)นระเบียบเรียบร"อยตลอดจนยืดอายุการใช"งานทรัพย=สินของทางราชการ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
   หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
งปม. 

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค�าตอบแทน         
๒. ค�าใช"สอย         
๓. ค�าวัสดุ  50,๐๐๐       

รวมท้ังสิ้น  50,๐๐๐       
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช"อาคารสถานท่ี มีความเป นระเบียบเรียบร"อยตลอดถึง
สภาพแวดล"อมภูมิทัศน=ของสถานศึกษา ร�มรื่น ส�งเสริมการเรียนรู"แก�ผู"เรียน 

๑1. ป[ญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล  หลังจากการปฏิบัติงาน  
๑3. ผู�เสนอโครงการ........................(นายสมชาย  ดำสง�า)    หัวหน"างานอาคารสถานท่ี 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 22 

โครงการ... Big Cleaning Day 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ งานอาคารสถานท่ี  
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี ๓ ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา                       
           ตัวบ�งชี้ท่ี ๓.๘ ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล"อมและภูมิทัศน=ของสถานศึกษาและการ  
                             ใช"อาคารสถานท่ี ห"องเรียน ห"องปฏิบัติการ โรงฝUกงาน ศูนย=วิทยบริการ                          
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรม “BIG Cleaning Day” จัดข้ึนเพ่ือเป นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให"หน;วยงาน
ภายในสังกัดมีระบบบริหารและการจัดการท่ีดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพ่ิมผลผลิตและกิจกรรมหนึ่ง
ที่ได"รับการยอมรับอย;างแพร;หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให"กับหน;วยงานคือ กิจกรรม ๕ ส ได"แก; สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ และสร"างนิสัย ซึ่งกิจกรรม ๕ ส เป นกิจกรรมที่ช;วยพัฒนาบุคลากร นักเรียนนักศึกษาให"มี
คุณภาพเป นการจัดระเบียบและสภาพแวดล"อมที่ดี มีการปรับปรุงสภาพแวดล"อมเพื่อให"เกิดสภาพการทำงาน การ
สร"างบรรยากาศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา มีความเป นระเบียบมีความสะอาดควบคู;กันไปกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประโยชน�ที่เห็นชัดเจนของการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ได"แก; 
สถานที่สภาพแวดล"อม สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำ
กิจกรรม และสร"างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ืออำนวยงานมากข้ึน เป นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร 
วัสดุ และงบประมาณ ของสถานศึกษา 
          งานอาคารสถานท่ีได"เล็งเห็นถึงปFญหาสิ่งแวดล"อมเกิดจากปFจจัยหลายๆ อย;างไม;ว;าจะเป นเรื่องขอความ
สะอาด เรื่องมลพิษด"านต;าง ๆ ซ่ึงเรื่องของการรักษาความสะอาด เป นงานและหน"าท่ีอย;างหนึ่งขอนักเรียน นักศึกษา 
ท่ีต"องรับผิดชอบในพ้ืนท่ี ดูแลรักษา อำนวยความสะดวก ไม;ให"พ้ืนท่ีสกปรก  โครงการ Big Cleaning Day จึงเกิดข้ึน 
เพ่ือเป นศูนย�รวมการร;วมแรงร;วมใจ ร;วมกันทำความสะอาดให"เรียบร"อย เพ่ือช;วยพัฒนาบุคลากร นักเรียน นักศึกษา
ให"มีคุณภาพเป นการจัดระเบียบและสภาพแวดล"อมในสถานศึกษา  
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร"อยในสถานศึกษา 
          ๕.๒ เพ่ือสร"างความสามัคคีให"เกิดข้ึนระหว�างนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นป:  เสริมสร"างวินัยการรักสะอาด 
          ๕.๓ เพ่ือเพ่ือให"เกิดสภาพการทำงาน การสร"างบรรยากาศการเรียนการสอนภายในองค=กร มีความเป)น
ระเบียบมีความสะอาดควบคู�กันไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นป: จำนวน ๓๐๐ คน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงจิตอาสาและมีส�วนร�วมในการรักษาความสะอาด 
และสิ่งสาธารณประโยชน=มากข้ึน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 

9. ค�าใช�จ�าย 
   หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
งปม. 

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค�าตอบแทน         
๒. ค�าใช"สอย         
๓. ค�าวัสดุ  3,๐๐๐       

รวมท้ังสิ้น  3,๐๐๐       
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
          ๑๐.๑  สำนักงาน อาคารเรียน ห"องปฏิบัติการ มีสภาพแวดล"อมท่ีดี สะอาด สวยงาม ทำให"คุณภาพชีวิตการ 
                   ทำงานและบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน 
          ๑๐.๒  สภาพแวดล"อม มีความสะอาด สวยงาม น;าอยู; น;ามอง           
          ๑๐.๓  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความต่ืนตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนท่ีในสถานศึกษา 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล  หลังจากการปฏิบัติงาน  
๑3. ผู�เสนอโครงการ........................(นายสมชาย  ดำสง�า)    หัวหน"างานอาคารสถานท่ี 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 23 
โครงการ.จัดซ้ือวัสดุเพ่ือการบริการถ�ายเอกสาร 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นายพิรุณ   ก�อนทอง     งานเอกสารการพิมพ8 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
    ยุทธศาสตร! 
  ข"อ.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให"มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช"หลักธรรมมาภิบาล 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม  จำเป)นต"องมีการจัดซื้อวัสดุเพื่อการบริการถ�ายเอกสารให"เพียงพอกับ
งาน ในแต�ละฝAาย เพื่อเป)นการแบ�งเบาภาระครูผู"สอนในหน"าที่ที่ได"รับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพื่อให"
การปฏิบัติงานเป)นไปอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน=สูงสุดต�อราชการ 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือ.ให"การบริหารด"านเอกสารเป)นไปด"วยความเรียบร"อย 
 5.2 เพ่ือเพ่ือทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน  
 ๔.๓ ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เอกสารท่ีต"องดำเนินการถ�ายเอกสาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.๒.1 งานด"านเอกสารในฝAายบริหารงานท่ัวไปมีวัสดุอุปกรณ=ใช"ในการปฏิบัติงานห"อง เอกสาร 
         การพิมพ= ห"องสำนักงานฝAายบริหารทรัพยากร 

7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕6๕ ๒๕6๕ ๒๕6๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ.  
6๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย  36,000        
๓. ค�าวัสดุ          

รวมท้ังสิ้น  36,000        
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ       
จากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพของงานในงานบริหารทรัพยากร  

๑1. ป[ญหาและอุปสรรค       
ความต"องการถ�ายเอกสารมีจำนวนมาก ทำให"กระดาษไม�เพียงพอ  

๑2. การติดตามประเมินผล  
 จากวัสดุอุปกรณ=ท่ีใช"และการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบร"อย ทำให"การบริการด"าน

เอกสาร 
 นั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นายพิรุณ   ก"อนทอง) งานเอกสารการพิมพ=   
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 24 
โครงการประชาสัมพันธ!เชิงรุกสัญจร 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน!    นิลอุบล    
 งานประชาสัมพันธ�   ฝQายบริหารทรัพยากร 

๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม;ใช"งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร! นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร�การผลิตพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร!สู�การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร!การผลิต 
        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป@ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ;งสร"าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให"ตอบสนองความต"องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร!ท่ี ๑ มุ;งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู"เรียนให"สัมพันธ�กับความต"องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ!ท่ี ๔  ปรับภาพลักษณ� ทัศนคติและสร"างการยอมรับของสังคมท่ีมีต;อการเรียนสายอาชีพด"วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให"กับนักเรียน กลุ;มผู"ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน! พันธกิจ ยุทธศาสตร! ของของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร!  ๒. เพ่ิมปริมาณผู"เรียนสายอาชีพให"เพียงพอต;อความต"องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
            การมีภูมิคุ�มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร"อม การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท;าเทียมเป นธรรม
โดยการน"อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการแข;งขันและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย;างยั่งยืน  มีแนวทางการส;งเสริมและดำเนินการเพื่อปรับสัดส;วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความ
ต"องการกำลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร;งสร"างค;านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ� และ
กำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให"นักเรียน นักศึกษา เข"ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป นที่ต"องการของตลาดแรงงานและ มีการกำหนดแผนงาน หรือมาตรการเพื่อจูง
ใจในการเข"ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและมีระบบการติดตาม ควบคุม อย;าง
เป นระบบและชัดเจน  
๔. สภาพปDจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
              ในการปฏิบัติงานด"านการประชาสัมพันธ� จะต"องใช"วัสดุและอุปกรณ�ที่จำเป นในการปฏิบัติงาน เพื่อให"
เกิดความสะดวกรวดเร็วเรียบร"อยและมีประสิทธิภาพต;อการบูรณาการตามโครงการประชาสัมพันธ�เชิงรุกมแนว
ทางการส;งเสริมและดำเนินการเพื่อปรับสัดส;วนผู"เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการ
กำลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร;งสร"างค;านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ� และกำหนด
มาตรการเพื่อจูงใจให"นักเรียน นักศึกษา เข"ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
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วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน 
๕. วัตถุประสงค!      
          ๑. เพื่อสร"างค;านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ� และกำหนดมาตรการเพื่อจูงใจให"นักเรียนนักศึกษาพ;อแม;
ผู"ปกครองมีความยินดีและส;งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน   
           ๒. เพื่อส;งเสริมและดำเนินการปรับสัดส;วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการกำลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ            
          ๓. เพื่อให"งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ�ให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เปFาหมาย และตัวช้ีวัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ จำนวนผู"เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ สามารถประชาสัมพันธ�สร"างค;านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ� และกำหนดมาตรการเพ่ือจูง
ใจให"นักเรียนนักศึกษา เข"ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ  - สถานประกอบการ , ชุมชน , หน;วยงานภาครัฐและเอกชน 
                        - ห"องประชาสัมพันธ�วิทยาลัยสารพัดช;างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีดำเนินการ 
 

     
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 101 ~ 
 

 

๙. ค�าใช�จ�าย  
      หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

 
จำนวน
หน;วย 

จำนวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ;าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค;าตอบแทน         
๒. ค;าใช"สอย         
๓. ค;าวัสดุ  ๘,๐๐๐       

รวมท้ังสิ้น  ๘,๐๐๐       
๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
          ๑. สามารถส;งเสริมและดำเนินการปรับสัดส;วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการกำลังคน 
ในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร"างค;านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ� และกำหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให"นักเรียนนักศึกษาพ;อแม; 
ผู"ปกครอง มีความยินดีและส;งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ 
วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน              
          ๓. งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานประชาสัมพันธ�ให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๑. การติดตามประเมินผล  ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๑๒. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเรืองรัตน�  นิลอุบล) หัวหน"างานประชาสัมพันธ� 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 25 
โครงการขับเคล่ือน เสริมสร�างคนดี มีคุณธรรม นำความรู� สู�สถานศึกษาคุณธรรม ให�กับผู�บริหาร , ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน!    นิลอุบล 
  งานประชาสัมพันธ�  ฝQายบริหารทรัพยากร 

๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 

  โครงการพิเศษ (ไม;ใช"งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร! นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๒) ยุทธศาสตร�การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    ๒. ยุทธศาสตร!สู�การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร!การผลิต 
        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ป@ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร!ท่ี ๒  สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ�เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย�และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ!ท่ี ๒  พัฒนาครู คณาจารย�และบุคลากรอาชีวศึกษา 
    ๓. วิสัยทัศน! พันธกิจ ยุทธศาสตร! ของของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร!  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให"มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช"หลักธรรมาภิบาล 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      เงื่อนไขความรู�และเงื่อนไขคุณธรรม การเตรียมความพร"อมการสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท;า
เทียม เป นธรรม โดยการน"อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข;งขันและ
สนับสนุนความรอบรู"ที ่เกี ่ยวข"องกับการพัฒนาด"านการศึกษาอย;างรอบด"าน ความรอบคอบที่จะนำความรู "มา
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ ปลูกฝFงรากฐานความเป นไทยด"าน
คุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค�ให"กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช"ในการดำเนินชีวิต นำสู;การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอย;างยั่งยืน 
๔. สภาพปDจจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                เนื่องด"วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให"สถานศึกษาทุกแห;งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให"เป น
สถานศึกษาคุณธรรมนำความรู" ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู;หัว โดยสำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได"รับนโยบายให"ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป นนโยบายเร;งด;วนขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให"
เป นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพื่อให"การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถดำเนินงานได"ตามเป]าหมาย คือ 
มุ;งเน"นการจัดการศึกษาให"กับผู"บริหาร, ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม มาสร"างเป นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู;การปฏิบัติท่ียั่งยืนต;อไป 
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๕. วัตถุประสงค!      
          ๑. เพ่ือสร"างความรู" ความเข"าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. เพ่ือร;วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน"นคุณธรรม 
นำความรู"ในสถานศึกษาสู;ความยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือปลูกฝFงรากฐานความเป นไทยด"านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค�ให"กับบุคลากรของวิทยาลัย 
๖. เปFาหมาย และตัวช้ีวัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                คณะผู"บริหาร, ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ จำนวน 32 คน 
          ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช;างสมุทรสงคราม มีความรู" ความเข"าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป น ๑๐๐% ของผู"ผ;านการอบรมท้ังหมด 
                ๖.๒.๒ บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช;างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค�ในเชิงบวก 
เพ่ิมมากข้ึนคิดเป นร"อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากรท้ังหมด 
                ๖.๒.๓ สถานศึกษาได"แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู;ความยั่งยืน 
                ๖.๒.๔ สถานศึกษาผ;านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเป]าหมายท่ีกำหนด 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช;างสมุทรสงคราม 
    ข้ันตอนดำเนินการ 
๘. วิธีดำเนินการ 
     
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             
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๙. ค�าใช�จ�าย  
      หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

 
จำนวน
หน;วย 

จำนวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ;าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค;าตอบแทน  ๕,๐๐๐       
๒. ค�าใช�สอย  ๕,๐๐๐       
๓. ค�าวัสดุ  ๑๐,๐๐๐       

รวมท้ังสิ้น  ๒๐,๐๐๐       
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
          ๑. สร"างความรู" ความเข"าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร;วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน 
การสอน โดยเน"นคุณธรรมนำความรู"ในสถานศึกษาสู;ความยั่งยืน 
 ๓. ปลูกฝFงรากฐานความเป นไทยด"านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค�ให"กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช" 
ในการดำเนินชีวิต นำสู;การปฏิบัติ การพัฒนาด"านการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย;างยั่งยืน 
๑๒. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเรืองรัตน�  นิลอุบล) หัวหน"างานประชาสัมพันธ� 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 26 
โครงการ   ขอจัดซ้ือหนังสือพิมพ! วารสาร และนิตยสาร 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ    
๒. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม;ใช"งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร! นโยบาย จุดเน�น และมาตรการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร�ท่ี  ๔  ปฏิรูปด"านการบริการและวิชาชีพ 
  ด"านท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานศึกษา �  ด"านท่ี ๔ พัฒนาบุคลากร 
�  ด"านท่ี ๒ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน �  ด"านท่ี ๕ ผลลัพธ�และความสำเร็จ 

  ด"านท่ี ๓ กิจกรรมพัฒนาผู"เรียน 
๔. สภาพปDจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากห"องสมุดเป นแหล;งข"อมูลข;าวสาร แก; นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได"ค"นคว"า 
ข;าวสารจากหนังสือพิมพ� วารสาร นิตยสาร เพื่อให"นักเรียนและบุคลากร ได"รับข"อมูลและการจัดซื้อหนังสือพิมพ�  
วารสารและนิตยสารนั้นและ เป นการพัฒนาห"องสมุดให"ตรงมาตรฐาน ห"องสมุด๓D ในด"านของหนังสือดีทำให" 
หนังสือเพียงพอแก;ผู"ใช"บริการ โดยยืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. วัตถุประสงค! 
 ๑.เพ่ือให"บริการข"อมูลข;าวสารให"ทันต;อเหตุการณ� 
 ๒. เพ่ือให"นักเรียน  นักศึกษา  ครูและบุคลากร  ได"รับข"อมูลข;าวสารทันต;อเหตุการณ� 
๖. เปFาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  เชิงปริมาณห"องสมุดมีหนังสือพิมพ�  วารสาร นิตยสาร  ประจำตลอดปa 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  เชิงคุณภาพ    ผู"ใช"บริการห"องสมุดจะได"ข"อมูลข;าวสารทันโลกทันเหตุการณ� 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ    แผนกวิชาสามัญ  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและ
ประเมินผล 

            

9. ค�าใช�จ�าย 
 

หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ       6,000   

รวมท้ังส้ิน       6,000   
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 ๙.๑ ห"องสุมุดมีหนังสือพิมพ= วารสารและนิตยสารให"บริการมากข้ึน 
 ๙.๒. ผู"ใช"บริการห"องสมุดได"ข"อมูลข�าวสารทันโลก ทันเหตุการณ=มากข้ึน 
๑1. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

สังเกต ปริมาณผู"ใช"บริการห"องสมุด,  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

๑2. ผู�เสนอโครงการ........................(นายวชัราธร  ไทยโยธนิ)    หัวหน"างานวิทยบริการและห"องสมุด 
13. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 27 
โครงการจัดหาครุภัณฑ8  ลิฟต8ยกรถ แผนกช�างยนต8 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ  บุญโตนด   หัวหน"าแผนกวิชาช�างยนต= 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 5 นโยบายท่ัวไป  การพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 7 นโยบายเฉพาะ(ดำเนินการให�เห็นผลใน 1 ปD)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให"
ทันสมัย 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด"วยแผนกช�างยนต=มีการเรียนการสอนในรายวิชาเครื่องล�างรถยนต= และวิชาต�างๆที่เกี ่ยวข"องกับ
อุปกรณ=ด"านใต"ท"องรถยนต= และมีการบำรุงรักษารถยนต=ของวิทยาลัยฯ นักเรียน นักศึกษา ท่ีเข"าเรียนในระดับ ปวช. 
ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น  มีการลงมือปฏิบัติงานเพ่ือให"เกิดทักษะ จึงจำเป)นต"องใช"ลิฟต=ยกรถเพ่ือให"การเข"าถึงใต"
ท"องรถเป)นไปได"ง�าย แม"ทางแผนกจะมีลิฟต=ยกรถอยู�แต�ใช"งานมานานจนมีการชำรุดและเสื่อมสภาพซ่ึงอาจทำให"เกิด
อันตรายต�อชีวิตและทรัพย=สิน แผนกจึงจำเป)นต"องจัดหาครุภัณฑ=ลิฟต=ยกรถเพ่ือใช"ในแผนกต�อไป  
5. วัตถุประสงค8 

5.1. เพ่ือความสะดวกในการเรียนภาคปฏิบัติ 
 5.2. เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย=สินของผู"เรียน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  มีครุภัณฑ=  ลิฟต=ยกรถเพ่ือใช"งานในการเรียนการสอนและการบำรุงรักษารถยนต=ของ

วิทยาลัย 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  การดำเนินงานเป)นไปอย�างรวดเร็วและทันต�อการใช"งานและระยะเวลา 
7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ    
 พ้ืนท่ีบริการแผนกช�างยนต=  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีการดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
          หมวด
รายจ�าย            
รายจ�าย  

 จำนวน           
  หน�วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะสั้น งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ.65 อกศ.65  บกศ. อ่ืนๆ 

1.  ค�าตอบแทน       -   
2.  ค�าใช"สอย       120,000   
3.  ค�าวัสดุ       -   

รวมท้ังส้ิน       120,000   
 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
10.1  มีครุภัณฑ=  ลิฟต=ยกรถเพ่ือใช"งานในการเรียนการสอนและการบำรุงรักษารถยนต=ของวิทยาลัย 
10.2  งานบรรลุผลสำเร็จ และเสร็จทันตามกำหนดเวลา 

11.  ป[ญหาและอุปสรรค 
 ไม�มี 
12.  การติดตามประเมินผล 
 หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
13. ผู�เสนอโครงการ..............................(นายธเนศ  บุญโตนด)   หัวหน"าแผนกวิชาช�างยนต=  
14. ผู�เห็นชอบโครงการ ......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)     รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ              
                                                                              รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
15. ผู�เห็นชอบโครงการ........................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)   รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
             รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
16. ผู�อนุมัติโครงการ.............................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)     รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                                                                              ผู"อำนวยการรวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 28 
โครงการอาชีวอาสา ช�วงเทศกาลปDใหม� และ เทศกาลสงกรานต8 ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปDงบประมาณ ๒๕65 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ   นายธเนศ  บุญโตนด   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 4  ปฏิรูปด�านการบริการและวิชาชีพ 
 เปVาประสงค8  พัฒนาและส�งเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1 พัฒนาสถานศึกษาให�เป<นแหล�งบริการวิชาการและวิชาชีพแก�ชุมชน  
    สังคม  ท�องถ่ิน 
        กลยุทธ= 1.2 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพร�วมกับปราชญ=และภูมิป>ญญาท"องถ่ิน 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร�วมกับ  กรมการขนส�งทางบก  ได"กำหนดให"
สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย=อาชีวะอาสา ภายใต"กิจกรรม “ตรวจรถก�อนใช"   เดินทางปลอดภัย”  ช�วงเทศกาลป:
ใหม� และเทศกาลสงกรานต=  ประจำป:งบประมาณ  ๒๕65  เพื่อให"บริการกับประชาชนทั่วไปช�วงเทศกาล ในการ
ตรวจเช็คสภาพท่ัวไปของเครื่องยนต=ให"อยู�ในสภาพท่ีพร"อมใช"งาน  เป)นการเตรียมความพร"อมในการออกเดินทางไกล  
ช�วยลดอุบัติเหตุต�างๆ ที่อาจเกิดขึ้น แนะแนวเส"นทางในการเดินทางไปยังสถานที่ต�างๆ  เสริมสร"างทักษะในการ
ปฏิบัติงานจากประสบการณ=จริงให"กับนักเรียน/นักศึกษา อาชีวศึกษา และสามารถแก"ไขสถานการณ=ต�าง ๆ ได"อย�าง
มีศักยภาพ โดยจัดครูผู"มีความรู" ความสามารถ และมีความชำนาญด"านช�างยนต= เป)นที่ปรึกษาให"คำแนะนำอย�าง
ใกล"ชิด น"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การพัฒนาที่สมดุล และยั่งยืน พร"อมรับต�อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด"าน ท้ังด"านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม ความรู" และเทคโนโลยี     
5. วัตถุประสงค8 

5.1   เพ่ือน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต=ใช"สู�การพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืนท้ังด"าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม ความรู" และเทคโนโลยี 

5.2   เพ่ือดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมการขนส�งทางบก  
5.3   เพ่ือให"บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต= และอำนวยความสะดวกด"านต�าง ๆ ช�วงเทศกาลให"กับ

ประชาชนท่ีสัญจรไปมาท้ังในจังหวัดและต�างจังหวัด  
5.4  เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา ได"ฝUกปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะและชำนาญงานสามารถแก"ไขสถานการณ=

ต�าง ๆ ได" บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
5.5  เพ่ือเสริมสร"างทัศนะคติท่ีดีของประชาชนต�อนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ          

6.1.๑  ครู  และ นักเรียน  นักศึกษา  ปฏิบัติงาน   จำนวน  ๑5   คน 
6.1.๒  มียอดการให"บริการวันละ   ๒๐  คัน 

6.๒  เชิงคุณภาพ         
นักเรียน  นักศึกษา ได"รับความรู"และทักษะด"านการปฏิบัติงานและการบริการจากสถานการณ=จริง 
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7. พ้ืนท่ีดำเนินการ  ใต"สะพานทางเข"าเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
6๓ 

อกศ.  
6๔ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑.ค�าตอบแทน       13,000   
๒. ค�าใช"สอย         
๓. ค�าวัสดุ       2,000  

รวมท้ังสิ้น       15,000  
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ    
10.1   บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม น"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต=ใช"สู�การพัฒนาท่ีสมดุล และยั่งยืนท้ังด"านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล"อม ความรู" และเทคโนโลยี 
10.2 สนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกรมการขนส�งทางบก 
10.3   ประชาชนท่ัวไปได"รับการบริการด"านต�าง ๆ  และมีทัศนะคติท่ีดีต�อนักเรียนอาชีวศึกษา  วิทยาลัย

สารพัดช�างสมุทรสงคราม 
10.4   นักเรียน /นักศึกษาได"ปฏิบัติงานจริงจนเกิดทักษะ และประสบการณ=เพ่ือเป)นแนวทางในการ 

ประกอบอาชีพบนพ้ืนฐานความพอเพียง 
10.5   นักเรียนได"รู"จักการใช"เวลาว�างให"เกิดประโยชน= มีจิตอาสาในการบริการ  รู"จักประมาณตน และมี

คุณธรรมจริยธรรม  
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค  - 
๑2. การติดตามประเมินผล  

12.๑  แบบสอบถามผู"เข"ารับบริการ 
12.2  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน 
12.3  ผลการปฏิบัติงานของนักเรียน / นักศึกษา 
12.๔  สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 
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๑3. ผู�เสนอโครงการ.........................(นายธเนศ  บุญโตนด)  หัวหน"างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 29 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ8เครื่องพิมพ8แบบฉีดหมึกพร�อมติดตั้งถังหมึกพิมพ8 (Ink Tank Printer) 

 บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุวภา  ยืนยงค= หัวหน"างานบริหารงานท่ัวไป   
2.  ลักษณะโครงการ   �  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     �  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เปVาประสงค8  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมีคุณภาพและได"
มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ= 1.6  การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ= 
4.  สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วยงานบริหารงานทั่วไป มีความประสงค=ขอซื้อเครื่องพิมพ=แบบฉีดหมึกพร"อมติดตั้งถังหมึกพิมพ= (Ink 
Tank Printer) ใช"สำหรับในการปริ้นเอกสารที่เกี่ยวกับเอกสารงานสรรบรณ ซึ่งงานบริหารงานทั่วไปมีเครื่องปริ้น
เตอร=ท่ีเสื่อมสภาพและชำรุดบ�อยครั้ง ทำให"การปฏิบัติงานไม�มีประสิทธิภาพเท�าท่ีควร ดังนั้นจึงจำเป)นต"อง ขอจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ=แบบฉีดหมึกพร"อมติดตั้งถังหมึกพิมพ= (Ink Tank Printer) ซึ่งจะช�วยทำให"การทำงานมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงสุด  
5.  วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือให"มีครุภัณฑ=ใช"ในการดำเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด  
 5.2  เพ่ือให"การปฏิบัติงานมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
6.  เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  เครื่องพิมพ=แบบฉีดหมึกพร"อมติดต้ังถังหมึกพิมพ= (Ink Tank Printer)  จำนวน 1 เครื่อง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีครุภัณฑ=ใช"ในการดำเนินงานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีดำเนินการ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2564 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
2. วางแผนการดำเนินงาน             
3. ดำเนินงานตามโครงการ             
4. สรุปและประเมินผล             
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9.  ค�าใช�จ�าย 
 

หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย จำนวนหน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ 
งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ระยะ
สั้น 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 บกศ. อ่ืน ๆ 

1. ค�าตอบแทน          
2. ค�าใช"สอย          
3. ค�าครุภัณฑ= 1 เครื่อง      10,000   

รวมท้ังสิ้น       10,000   
 

10.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ เพ่ือทำให"การปฏิบัติงานมีความคล�องตัว รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนและเกิดประสิทธิ 
ภาพสูงสุด 

11.  ป[ญหาและอุปสรรค - 
12.  การติดตามประเมินผล จากผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวสุวภา  ยืนยงค=) หัวหน"างานบริหารท่ัวไป 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 30 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ8คอมพิวเตอร8สำหรับงานบริหารงานท่ัวไป บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุวภา  ยืนยงค= หัวหน"างานบริหารงานท่ัวไป  
2.  ลักษณะโครงการ   �  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     �  โครงการตามภาระงานประจำ 
     �  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
ประเด็นยุทธศาสตร!ท่ี 3 ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 
เปFาประสงค!  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย;างมีคุณภาพ
และได"มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร!ท่ี ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

กลยุทธ� ๑.๖ การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ� 
4.  สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ในช;วงระยะเวลาเพียง ๒๐ ปaที่ผ;านมา พบว;าพัฒนาการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส�คอมพิวเตอร� และการ
สื่อสารที่ส;งผลต;อการเปลี่ยนแปลงและสภาพความเป นอยู;ของมนุษย� เป นผลทำให"โลกพัฒนาเข"าสู;ยุคของข"อมูล
ข;าวสาร ปFจจุบันไม;ว;าจะอยู ;ที ่ส;วนใดของโลกก็สามารถติดต;อโทรศัพท�พูดคุยกันได"เสมือนนั ่งอยู;เคียงข"างกัน 
พัฒนาการของการสื่อสารกำลังทำให"วิถีการทำงานบางอย;างของมนุษย�เปลี่ยนแปลงไป มีการใช"ข"อมูลข;าวสารมาก
ขึ้น การแลกเปลี่ยนข"อมูลข;าวสารทำได"อย;างรวดเร็ว ด"วยเหตุนี้เองธุรกิจที่แข;งขันจำเป นต"องใช"ข"อมูลข;าวสารเป น
จำนวนมาก เพื่อการตัดสินใจ และเพื่อให"บริการที่ต"องการความสะดวกรวดเร็ว ในขณะที่ E-Office ถูกเรียกใน
ภาษาไทยหลายแบบ อาทิเช;น สำนักงานอิเล็กทรอนิกส� สำนักงานไร"กระดาษ หรือสำนักงานอัตโนมัติ (Office 
Automation) เป นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร� รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช"เพื่อช;วยให"
การปฏิบัติงานในองค�กรมีประสิทธิภาพ มีความคล;องตัวสะดวกรวดเร็วมากข้ึน การประยุกต�ใช"เทคโนโลยีดังกล;าวทำ
ให"ระบบ E-Office สามารถจัดการเอกสาร การแลกเปลี่ยนข"อมูล การตรวจสอบข"อมูล การติดต;อสื่อสารระหว;าง
บุคลากรในองค�กรและระหว;างหน;วยงานภายในองค�กร การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอำนวยความสะดวกใน
การทำงานให"กับบุคลากร 
 ปFจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร�ของงานบริหารงานท่ัวไป มีอายุการใช"งานเกิน ๕ ปa มีอาการเสีย และก็ค"างทำให"
การทำงานล�าช"าต"องปZดเครื่องแล"วเปZดใหม�ทุกครั้งที่เครื่องมีป>ญหา  ซึ่งทางงานบริหารงานทั่วไป ได"ทำการซ;อมและ
ปรับปรุงให"อยู;ในสภาพที่พอใช"งานได"เรื่อยมา ซึ่งในการปฏิบัติงานต"องใช"เครื่องคอมพิวเตอร�ที่มีสมรรถนะสูง เครื่อง
คอมพิวเตอร�ที ่มีอยู ;ไม;สามารถทำงานได" งานบริหารงานท่ัวไป จึงเห็นควรจัดซื ้อครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เพ่ือ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานต;อไป 
5.  วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=  
 5.2  เพ่ือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ"าหน"าท่ี 
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6.  เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ชุดเครื่องคอมพิวเตอร= จำนวน 1 ชุด 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  มีครุภัณฑ=ใช"ในการดำเนินงานและพัฒนางานอย�างเป)นระบบและมีประสิทธิภาพ 
7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ ห"องธุรการ  อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8.  วิธีดำเนินการ 
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

 

9.  ค�าใช�จ�าย 
 

หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

จำนวนหน�วย 
จำนวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุ งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืน ๆ 

4. ค�าตอบแทน          
5. ค�าใช"สอย          
6. ค�าครุภัณฑ=       20,000   

รวมท้ังสิ้น       20,000   
 

10.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ มีเครื่องคอมพิวเตอร=ท่ีใช"ในการปฏิบัติงานอย�างมีระบบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
11.  ป[ญหาและอุปสรรค - 
12.  การติดตามประเมินผล จากผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นางสาวสุวภา  ยืนยงค=) หัวหน"างานบริหารท่ัวไป 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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ลำดับ โครงการฝhายวิชาการ ผู�รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนกคอมพิวเตอร=ธุรกิจ อ.สมชาย 

2 โครงการจัดหาวัสดุฝUกสาขาวิชาการบัญชีบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.สุวภา 

3 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝAายวิชาการ อ.สุทธินี 

4 โครงการจัดหาวัสดุฝUกหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน อ.สุทธินี 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุการแข�งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส= อ.จิตรวรรณ 

6 โครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส= อ.จิตรวรรณ 

7 โครงการจัดหาวัสดุฝUกสาขาวิชาการตลาดบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เฉลิมพร 

8 โครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ= บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.เรืองรัตน= 

9 โครงการจัดหาวัสดุฝUกกลุ�มวิชาเทคนิคพื้นฐาน อ.พิรุณ 

10 โครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนกวิชาช�างยนต= อ.ธเนศ 

11 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานแผนกช�างยนต= อ.ธเนศ 

12 โครงการรับสมัครผู"เรียนเข"าศึกษา ต�อระดับ ปวส.ทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคยานยนต= อ.พิรุณ 

13 โครงการส�งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค ี อ.พิรุณ 

14 โครงการนิเทศการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อ.พิรุณ 

15 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสร"างความเข"าใจในการฝUกงานในสถานประกอบการ และจัดทำแผนการฝUก อ.พิรุณ 

 รายวิชาฝUกงานตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส.  

16 โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี บูรณาการตามหลักปรัชญาของ อ.พิรุณ 

 เศรษฐกิจพอเพียง  
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โครงการท่ี 1 

โครงการ...จัดหาวัสดุฝ\กแผนกคอมพิวเตอร8ธุรกิจ... 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอร=ธุรกิจ  
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี ๒ ปฏิรูปด"านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา                       
            ตัวบ�งชี้ท่ี ๓.๙ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ= ครุภัณฑ= และคอมพิวเตอร= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     เนื่องด"วยแผนกคอมพิวเตอร=ธุรกิจ มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน ป:การศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให"
กระบวนการเรียนการสอนเท�าทันเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป)นต"องใช" วัสดุ-
อุปกรณ= ในการดำเนินการเรียนการสอน ให"กับนักเรียนนักศึกษา ต�อไป  
๕. วัตถุประสงค8   
 5.1 เพ่ือให"มีวัสดุใช"ในการเรียนการสอนท่ีเพียงพอในป:การศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  
 5.2 เพ่ือการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วัสดุในการฝUกนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๙๐๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 นักเรียน นักศึกษาเรียนรู"เท�าทันเทคโนโลยีสารสนเทศป>จจุบัน  
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
   หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.  บกศ. อ่ืน ๆ หมายเหตุ 

๑. ค�าตอบแทน         

๒. ค�าใช"สอย         
๓. ค�าวัสดุ  2๐,๐๐๐       

รวมท้ังสิ้น  2๐,๐๐๐       
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต�อกระบวนการเรียนรู"ของนักเรียน นักศึกษา  
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล หลังจากการปฏิบัติงาน  
๑3. ผู�เสนอโครงการ.........................(นายสมชาย  ดำสง�า)   หัวหน"าแผนกคอมพิวเตอร=ธุรกิจ 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
        รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
 รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 

            ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 2 
โครงการ จัดหาวัสดุฝ\กสาขาวิชาการบัญชีบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวสุวภา  ยืนยงค8 หัวหน"าสาขาแผนกวิชาการบัญชี    
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 
นโยบายท่ี 1 : มุ�งสร"าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให"ตอบสนองความต"องการของตลาดแรงงาน 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ มุ�งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู"เรียนให"สัมพันธ=กับความต"องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล 
  ยุทธศาสตร=ที่ ๒ ส�งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝUกอบรมวิชาชีพด"วยรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วยสาขาวิชาการบัญชี มีความต"องการใช"วัสดุสำนักงานเพ่ือใช"ในการเรียนการสอน เพ่ือให"การเรียน
การสอนเป)นไปด"วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให"มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต"พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุสำนักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู" และสร"างองค=ความรู"
ด"วยตนเอง ภายใต"พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป)นการวางแผนเตรียมความพร"อมของสาขาวิชาการบัญชี ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ"มกันท่ีดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการบัญชี ๒๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ สาขาวิชการบัญชี วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 

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

 

          

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ  
 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         ถัวจ�าย
ทุก
รายการ 

๒. ค�าใช"สอย         

๓. ค�าวัสดุ 20๐ คน 10,000       

รวมท้ังสิ้น         
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
10.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝUกเพียงพอต�อการ 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค  
 -  
๑2. การติดตามประเมินผล  
12.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
13. ผู�เสนอโครงการ........................(นางสาวสุวภา  ยืนยงค=) หัวหน"างานบัญชี 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 3 

โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝhายวิชาการ 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ  นายสุรชาติ  ช่ืนพิชัย  รองผู�อำนวยการฝhายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี  3   ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  เปRาประสงค=  พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  อย�างมีคุณภาพและได"มาตรฐาน  กลยุทธ=  1.6  การบริหาร
จัดการวัสดุ  ครุภัณฑ= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วย  ในฝAายวิชาการจะต"องใช"วัสดุสำนักงานและอุปกรณ=  ท่ีจำเป)นมาใช"ในสายงานต�าง ๆ  เพ่ือให"เกิด
ความสะดวก  รวดเร็ว  เรียบร"อย  ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  จึงต"องมีการดำเนินการจัดหาวัสดุ
สำนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินการพัฒนาสายงานต�าง ๆ  
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุสำนักงานมาใช"ในการดำเนินงานในการพัฒนาสายงานต�าง ๆ 
 5.2 เพ่ือการทำงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต"อง  ชัดเจน 
 ๕.๓ เพ่ืองานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ   
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนวัสดุสำนักงานท่ีใช"มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทำให"เกิดความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 วัสดุสำนักงานท่ีใช"มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและทำให"เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ      วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 

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

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
60 

อกศ.  
61 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          

๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ  50,000        

รวมท้ังสิ้น  50,000        
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
 10.1  จัดหาวสัดุนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินงานในการพัฒนาในสายงานต�าง ๆ  
 10.2  การทำงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต"อง  ชัดเจน  
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค ไม�มี  
๑2. การติดตามประเมินผล จากผลการดำเนินการ  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ........................(นางสาวสุทธิน ี สหนนัทรายุทธ)  หัวหน"างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 4 

โครงการ  จัดหาวัสดุฝ\กหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุทธินี  สหนันทรายุทธ หัวหน"างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๒. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 สอดคล"องกับ 7 นโยบายเฉพาะ ข"อ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมการเผยแพร�ความรู"และการ
พัฒนาต�อยอดความรู"เพ่ือใช"ประโยชน=ในเชิงพาณิชย= วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และดำเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วยกลุ�มวิชาชีพระยะสั้นมีความประสงค=จะต"องใช"วัสดุและอุปกรณ=ในการดำเนินงานจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือให"การเรียนการสอนเป)นไปอย�างมีประสิทธิภาพ จึงต"องมีการดำเนินการจัดหาวัสดุฝUกหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพ่ือใช"ในการเรียนการสอนต�อไป 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให"นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุใช"ในการเรียนการสอน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนวัสดุฝUกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วัสดุฝUกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาลัย
สารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 

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

 

           
๒.  วางแผนการดำเนินงาน  

 

          

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ   
 

         
๔.  สรุปและประเมินผล            
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๙.  ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          

๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ  200,000        

รวมท้ังสิ้น  200,000        
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 จำนวนวัสดุฝUกหลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้นมีความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน ทำให"เกิด
ประสิทธิภาพสามารถพัฒนาการสอนได" 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค   -  
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 จากผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ........................(นางสาวสุทธิน ี สหนนัทรายุทธ)  หัวหน"างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 5 
โครงการจัดซ้ือวัสดุการแข�งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส8 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบนางสาวจิตรวรรณ   แซ�หลี   หัวหน�าสาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส8 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
สอดคล"องกับ นโยบายท่ัวไป ข"อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส= มีการเรียนการสอนให"กับนักเรียน ให"มีทักษะความรู" ความสามารถในด"านวิชาชีพ 
เพราะฉะนั้นในการเข"าร�วมการแข�งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทช�างอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส= ได"มีการ
จัดการแข�งขันประกอบและตรวจซ�อมเครื่องขยายเสียง เพ่ือเป)นการวัดความรู" ทักษะ ความสามารถสู�ตลาดภายนอก 
เพ่ือพัฒนาช�างฝ:มือต�อไป 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือจัดซ้ือวัสดุการแข�งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส= 
 5.2 เพ่ือให"การฝUกทักษะและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 มีวสัดุการแข�งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส= 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 มีการฝUกทักษะและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส=  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕๖5 ๒๕๖5 ๒๕๖5 

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

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวด           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม. 

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
63 

อกศ.  
64 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          

๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ  10,000        

รวมท้ังสิ้น  10,000        
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว" 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการเรียนการสอน  
๑3. ผู�เสนอโครงการ....................(นางสาวจิตรวรรณ   แซ�หลี)  หัวหน"าสาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส= 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.....................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
               ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 6 
 

โครงการจัดหาวัสดุฝ\กแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส8 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบนางสาวจิตรวรรณ   แซ�หลี  หัวหน�าสาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส8 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 สอดคล"องกับ นโยบายท่ัวไป ข"อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนต"องใช"สื่อการเรียนการสอน ประเภท  เครื่องมือ และวัสดุ เพ่ือนำมาใช"ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู" เพ่ือให"ผู"เรียนเกิดการเรียนรู"ตรงตามจุดประสงค=ของรายวิชา และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว"   ฉะนั้นเพ่ือเป)นการส�งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  ทางแผนกอิเล็กทรอนิกส=
จึงได"จัดทำโครงการนี้ 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือส�งเสริมให"นักเรียนเกิดการเรียนรู"ตรงตามจุดประสงค= 
 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 ๕.๓ เพ่ือให"นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว" 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามหลักสูตรจำนวน  3๐  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส=  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕๖5 ๒๕๖5 ๒๕๖5 

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

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
63 

อกศ.  
64 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          

๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ  20,000        

รวมท้ังสิ้น  20,000        
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว" 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค -  
๑2. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการเรียนการสอน  
๑3. ผู�เสนอโครงการ....................(นางสาวจิตรวรรณ   แซ�หลี)  หัวหน"าสาขาวิชาช�างอิเล็กทรอนิกส= 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.....................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
               ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 7  
โครงการ จัดหาวัสดุฝ\กสาขาวิชาการตลาดบูรณาการของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท        
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1  นโยบาย 
นโยบายท่ี 1 : มุ�งสร"าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให"ตอบสนองความต"องการของตลาดแรงงาน 
 3.2  ยุทธศาสตร= 
  ยุทธศาสตร=ท่ี ๑ มุ�งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู"เรียนให"สัมพันธ=กับความต"องการของตลาดแรงงาน
ในประเทศและระดับสากล 
  ยุทธศาสตร=ที่ ๒ ส�งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝUกอบรมวิชาชีพด"วยรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วยสาขาวิชาการตลาด มีความต"องการใช"วัสดุสำนักงานเพื่อใช"ในการเรียนการสอน เพื่อให"การเรียน
การสอนเป)นไปด"วยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนให"มีประสิทธิภาพมากข้ึน ภายใต"พ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุสำนักงานในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู" และสร"างองค=ความรู"
ด"วยตนเอง ภายใต"พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ือเป)นการวางแผนเตรียมความพร"อมของสาขาวิชาการตลาด ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ"มกันท่ีดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จำนวนนักเรียน นักศึกษา สาขางานการการตลาด  31  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการตลาด มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖4 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 

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

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน  
 

          

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ  
 

          
๔.  สรุปและประเมินผล           
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9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         ถัวจ�าย
ทุก

รายการ 
๒. ค�าใช"สอย         

๓. ค�าวัสดุ 31 คน 20,000       

รวมท้ังสิ้น         
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  
10.1 นักเรียน นักศึกษา มีวัสดุฝUกเพียงพอต�อการ 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค  
 -  
๑2. การติดตามประเมินผล  
12.1 ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
1๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานการเงิน 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 8 
โครงการจัดหาวัสดุฝ\กแผนกวิชาสามัญสัมพันธ8 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ     นางสาวเรืองรัตน8  นิลอุบล แผนกวิชาสามัญสัมพันธ= 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 สอดคล"องกับ นโยบายท่ัวไป ข"อ 3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความว�า การจัดการศึกษาต"องยึดหลักผู"เรียนมี
ความสำคัญท่ีสุด ผู"เรียนทุกคนสามารถเรียนรู"และพัฒนาตนเองได" ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาต"องส�งเสริมให"  
ผู"เรียนได"พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู" คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู" ท้ังนี้ แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ= ซ่ึงประกอบไปด"วยรายวิชาต�างๆ ท่ีสำคัญได"แก� ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร= วิทยาศาสตร= พล
ศึกษา และสังคมศึกษา ซ่ึงต"องจัดเตรียมวัสดุฝUกเพ่ือใช"ประกอบการเรียนการสอนอย�างเพียงพอ และเกิด
ประสิทธิภาพมีมาตรฐานการเรียนรู"ครบถ"วนกระบวนการ มีความหลากหลาย ตลอดจนผู"เรียนได"รับความรู"และ
ทักษะอย�างเหมาะสมจึงได"จัดทำโครงการจัดหาวัสดุฝUกเพ่ือใช"ในการเรียนการสอนต�อไป 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือเพ่ือให"นักเรียนมีวัสดุฝUกใช"สำหรับการเรียนการสอน ตามใบงานและแผนการสอนในรายวิชาต�างๆ
อย�างเต็มศักยภาพ 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา จำนวน ๑๐๐ คน/หมวดวิชา 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญ เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการเรียนรู"
ครบถ"วนกระบวนการ ผู"เรียนมีความรู" ความเข"าใจ ในการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ=   วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 

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

            

2.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

3.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.  สรุปและประเมินผล             

9. ค�าใช�จ�าย 
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  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค�าตอบแทน          
2. ค�าใช"สอย          

3. ค�าวัสดุ  10,000        
รวมท้ังสิ้น  10,000        

 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชา มีวัสดุสำหรับใช"ประกอบการเรียนอย�างเพียงพอและ
เหมาะสม  
11. ป[ญหาและอุปสรรค - 
12. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  
13. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเรืองรัตน=  นิลอุบล) หัวหน"าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ= 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 9 
โครงการจัดหาวัสดุฝ\กกลุ�มวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ  กลุ�มวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 

2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
      ๓.๑ นโยบายรฐัมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
        ๓.๑.๑  ๗ นโยบายเฉพาะ  นโยบายท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพการแข�งขันและสนับสนุนการพัฒนา 
ประเทศอย�างยั่งยืน 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด"วยวิชาเทคนิคพื้นฐาน มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ซึ่งเป)นวิชาชีพ
พื้นฐานเรียนร�วมช�างอุตสาหกรรม ได"แก�นักเรียนแผนกวิชาช�างยนต= และนักเรียนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส= ซึ่งมี
รายวิชาต�าง ๆ ในภาคปฏิบัติ เพื่อฝUกทักษะให"กับนักเรียน โดยในการฝUกทักษะอาชีพให"กับผู"เรียนจนมีความชำนาญ
จนสามารถปฏิบัติงานได"จริงและทันต�อเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป การจัดหาวัสดุฝUก เครื่องมือ อุปกรณ=ให"เพียงพอ
ต�อการจัดการเรียนการสอนมีความสำคัญยิ่ง  ดังนั้นแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานจึงจัดทำโครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนก
วิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
๕. วัตถุประสงค8   
 5.1 เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝUกในการเรียนการสอนอย�างเพียงพอ 

๕.๒ เพ่ือให"การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๕.๓ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให"มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
       6.1.1  นักเรียน แผนกวิชาช�างยนต=ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๔๐ คน มีวัสดุฝUก 
       ๖.๑.๒  นักเรียน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส=ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๒๐ คน มีวัสดุฝUก 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.๒.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู"เรียนสูงข้ึน 
       ๖.๒.๒ ผู"เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากข้ึน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕6๕ ๒๕6๕ ๒๕6๕ 

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

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             
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๙. ค�าใช�จ�าย 
 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ.  
6๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย          

๓. ค�าวัสดุ  10,000        
รวมท้ังสิ้น  10,000        

 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ  นักเรียน นักศึกษามีวัสดุฝUกเพียงพอต�อการเรียนการสอน 
๑1. ป[ญหาและอุปสรรค            -  

๑2. การติดตามประเมินผลหลังจากการปฏิบัติงาน 

      ๑๒.๑  ความเห็นนักเรียนของนักเรียน นักศึกษาและครูผู"สอนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานในหัวข"อความพอเพียง 
 ของวัสดุฝUก 
๑3. ผู�เสนอโครงการ .........………… (นายพิรุณ  ก"อนทอง)    ผู"เสนอโครงการ 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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 โครงการท่ี 10 

โครงการจัดหาวัสดุฝ\กแผนกวิชาช�างยนต8 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ  นายธเนศ  บุญโตนด  หัวหน"าแผนกวิชาช�างยนต= 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ  
    �โครงการตามภาระงานประจำ  
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 3.1.1  นโยบายเฉพาะ ด"านการอาชีวศึกษา 
ข"อ 5. ส�งเสริมให"สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป)นเลิศเฉพาะด"าน อาทิ การจัดการศึกษา ด"านเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร= ด"านโตเคมี การท�องเท่ียว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก= เป)นต"น 
ข"อ 6. จัดหลักสูตรเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศด"านสาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ อาทิ เปZดสอนหลักสูตรเก่ียวกับการ
ขนส�งระบบราง หลักสูตรการซ�อมแซมยุทธโธปกรณ= และหลักสูตรเก่ียวกับการบิน เป)นต"น 
ข"อ 7. จัดการศึกษาอาขีวศึกษาสู�มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร�วมมือกับกลุ�มประชาคมอาเซียน 
รวมท้ังประเทศจีน ญ่ีปุAน เกาหลี และยุโรปบางประเทศ ได"แก� อังกฤษ เดนมาร=ก เยอรมัน เป)นต"น 
การเปลี่ยนค�านิยมของอาชีวะของผู"ปกครองและนักเรียนให"หันมาเข"าสู�ระบบอาชีวะมากข้ึน 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล  
 แผนกวิชาช�างยนต=  มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และระดับ
ประกาศณียบัตรวิชาชีพ  (ปวส.) ซ่ึงมีรายวิชาต�างๆท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  ในการฝUกทักษะให"กับผู"เรียนโดย
ในการฝUกทักษะอาชีพให"กับผู"เรียนจนมีความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได"จริงและทันต�อเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  การจัดหาวัสดุฝUก  เครื่องมือ  อุปกรณ=ให"เพียงพอต�อการจัดการเรียนการสอนมีความสำคัญยิ่ง  
ดังนั้นแผนกวิชาช�างยนต=จึงจัดทำโครงการจัดหาวัสดุฝUกแผนกวิชาช�างยนต= 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝUกในการเรียนการสอนอย�างเพียงพอ 
 5.2 เพ่ือให"การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 5.3 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให"มีมาตรฐานเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1.1 นักเรียน  แผนกวิชาช�างยนต=ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จำนวน  100  คน  มีวัสดุฝUก 
 6.1.2 นักเรียน  แผนกวิชาช�างยนต=ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน  11  คน  มีวัสดุฝUก 
 6.2 เชิงคุณภาพ  
  6.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู"เรียนสูงข้ึน 
  6.1.2 ผู"เรียนมีทักษะการปฏิบัติงานมากข้ึน  
 7. พ้ืนท่ีดำเนินการ   แผนกวิชาช�างยนต=  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม  
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8. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 

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

 
           

2.  วางแผนการดำเนินงาน  
 

          

3.  ดำเนินงานตามโครงการ   
 

         

4.  สรุปและประเมินผล            
 

 

9.  ค�าใช"จ�าย 

     หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม. 
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค�าตอบแทน  - - - - - - -  

2. ค�าใช"สอย  - - - - - - -  

3. ค�าวัสดุ  - 3๐,๐๐๐ 20,000 - - - -  
รวมท้ังสิ้น  - 3๐,๐๐๐ 20,000 - - - -  

 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียน  นักศึกษามีวัสดุฝUกในการเรียนการสอนอย�างเพียงพอ 
11.  ป[ญหาและอุปสรรค  - 
12. การติดตามประเมินผล  
12.1 จากผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.............................(นายธเนศ  บุญโตนด)    หัวหน"าแผนกวิชาช�างยนต=  
14. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)      รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ              
                                                                              รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
15. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)   รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
             รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
16. ผู�อนุมัติโครงการ...........................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)      รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                                                                              ผู"อำนวยการรวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 11 

โครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน แผนกช�างยนต8 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ  บุญโตนด   หัวหน"าแผนกวิชาช�างยนต= 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 5 นโยบายท่ัวไป  การพัฒนาระบบการจัดการและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา 
 7 นโยบายเฉพาะ(ดำเนินการให�เห็นผลใน 1 ปD)  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให"
ทันสมัย 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด"วยแผนกช�างยนต=มีการดำเนินงานเก่ียวกับเอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา ท่ีเข"าเรียนในระดับปวช. 
ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น  ซึ่งแผนกจำเป)นต"องใช"วัสดุต�างในการดำเนินงาน ทำเอกสาร หรือคู�มือต�างๆ ในการ
ดำเนินงานของแผนก แต�ทางแผนกยังขาดวัสดุสำนักงานที่จะนำมาใช"ในแผนกจึงทำให"ต"องหยิบยืมจากงานอื่นมาใช" 
ทำให"การดำเนินงานติดขัด แผนกจึงจำเป)นต"องจัดหาวัสดุสำนักงานเพ่ือใช"ในแผนกต�อไป  
5. วัตถุประสงค8 
5.1. เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน 
 5.2. เพ่ือให"การดำเนินงานเป)นไปด"วยความเรียบร"อยและบรรลุผลสำเร็จ 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  มีวัสดุสำนักงานท่ีเพียงพอต�อการดำเนินงาน 
6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  การดำเนินงานเป)นไปอย�างรวดเร็วและทันต�อการใช"งานและระยะเวลา 
7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ    
 ห"องทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีการดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย

. 
ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
          หมวด
รายจ�าย            
รายจ�าย  

 
จำนวน           
  หน�วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.64 อกศ.65 บกศ. อ่ืนๆ 

1.  ค�าตอบแทน - - - - - - -   

2.  ค�าใช"สอย - - - - - - -   
3.  ค�าวัสดุ - - - 5,000 - - -   

รวมท้ังส้ิน - - - 5,000 - - -   
 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
10.1  มีวัสดุสำนักงานใช"ในการดำเนินงาน 
10.2  งานบรรลุผลสำเร็จ และเสร็จทันตามกำหนดเวลา 
11.  ป[ญหาและอุปสรรค 
 ไม�มี 
12.  การติดตามประเมินผล 
 หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 

13. ผู�เสนอโครงการ.............................(นายธเนศ  บุญโตนด)    หัวหน"าแผนกวิชาช�างยนต=  
14. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)      รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ              
                                                                              รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
15. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย)   รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
             รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
16. ผู�อนุมัติโครงการ...........................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)      รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                                                                              ผู"อำนวยการรวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 12 

โครงการรับสมัครผู�เรียนเข�าศีกษา ต�อระดับ ปวส.ทวิภาคี สาขาวิชาเทคนิคยานยนต8 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ    นายพิรุณ  ก�อนทอง  หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 

2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
๓. หลักการและเหตุผล   เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เป)นการจัดการเรียนการสอนร�วมกับ   
   สถานประกอบการเพ่ือให"วิทยาลัย ฯ และสถานประกอบการมีส�วนร�วมในการรับสมัคร 
   นักศึกษาโดยให"สถานประกอบการเป)นผู"คัดเลือก นักศึกษาเป)นพนังงาน และศึกษาต�อ 
   ในระบบทวิภาคีของวิทยาลัยฯ 
 ๔. วัตถุประสงค8     ๑. เพ่ือจัดการเรียนการสอนร�วมกับสถานประกอบการในโครงการระบบทวิภาคี  
      ๒. เพ่ือให"สถานประกอบการมีส�วนร�วม ในการจัดการคัดเลือกนักศึกษาระบบทวิภาคี 
 ๕. เปVาหมาย            
       เชิงปริมาณ    สถานประกอบการคัดเลือกนักศึกษาเข"าร�วมโครงการในระดับ ปวส.ทวิภาคีจำนวน  ๒๐ คน 
       เชิงคุณภาพ   นักศึกษาท่ีเรียนระบบทวิภาคีมีความรู"ความสามารถในการทำงานในสถานประกอบการและ 
ศึกษาต�อจนจบหลักสูตร 
๖. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๗. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนนิงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

๘. ค�าใช�จ�าย  
  หมวด        
รายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ.  
6๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          

๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ          

รวมท้ังสิ้น          
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๙. ผลท่ีคาดว�าได�รับ ๑. สถานประกอบการส�งโควตาคัดเลือกนักศึกษาเข"าร�วมโครงการระบบทวิภาคี เพ่ิมข้ึน 
   ๒. ได"สถานประกอบการใหม� ส�งโควตาคัดเลือกนักศึกษาเข"าร�วมโครงการระบทวิภาคี 
1๐. การติดตาม และการประเมินผล 
 ติดตามการทำงานในสถานประกอบการรับนักศึกษาระบบทวิภาคี 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค   - 
 

๑๒. ผู�เสนอโครงการ......................(นายพิรุณ  ก"อนทอง)     หัวหน"างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 13 

            โครงการส�งเสริมการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ    นายพิรุณ   ก�อนทอง  หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
๓. หลักการและเหตุผล เนื่องด"วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จะต"องใช"วัสดุสำนักงานและอุปกรณ= ท่ีจำเป)นมาใช" 
 ในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  เพ่ือให"เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ตลอดจนงานมีประสิทธิ 
 ภาพมากท่ีสุด  จึงต"องมีการดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงาน   เพ่ือมาใช"ในการดำเนินการ 
 พัฒนาต�าง ๆ       
 ๔. วัตถุประสงค8   ๑. เพ่ือให"ได"วัสดุสำนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินงานพัฒนาต�าง ๆ  
    ๒. เพ่ือให"การทำงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต"อง  ชัดเจน 
๕. เปVาหมาย เชิงปริมาณ    จำนวนวัสดุสำนักงานท่ีใช"มีความเพียงพอในการปฎิบัติงานและทำให"เกิดความ
สะดวกในการปฎิบัติงาน    
เชิงคุณภาพ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีวัสดุใช"ในการปฎิบัติ และทำให"เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
๖. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๗. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนนิงาน 
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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๘. ค�าใช�จ�าย  
  หมวด        
รายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ.  
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          

๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ    15,000      

รวมท้ังสิ้น    15,000      
 

๙. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ได"ดำเนินการความร�วมมือกับสถานประกอบการ หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชนในด"านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต�าง ๆ ให"เกิดความต�อเนื่องและยั่งยืน ต�อเนื่องภายหลังการก"าวเข"าสู�
ประชาคมอาเซียน 
1๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ 
1๑. ป[ญหาและอุปสรรค - 
1๒. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงาน 
 

๑๓. ผู�เสนอโครงการ......................(นายพิรุณ  ก"อนทอง)     หัวหน"างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 14 

โครงการนิเทศการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑.  ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๒.  ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม   25๖๔ – กันยายน   25๖๕ 
๓.  หลักการและเหตุผล 
  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม     ได"ดำเนินการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
สาขาเทคนิคยานยนต=  ระดับ ปวส.  สาขาวิชาการตลาด  ระดับ ปวส. และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร=ธุรกิจ  ระดับ 
ปวส.ออกฝUกอาชีพในสถานประกอบการ เพ่ือมุ�งเน"นการฝUกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาอย�างเต็มท่ีในการปฏิบัติงาน 
และช�วยเหลือสถานประกอบการต�าง ๆ ตามความเหมาะสม ตลอดจนควบคุม ดูแลความประพฤติของนักเรียน  
นักศึกษาฝUกอาชีพ   วิทยาลัยฯ   จึงได"แต�งต้ังอาจารย=นิเทศข้ึนมาพร"อมส�งอาจารย=ออกไปนิเทศนักศึกษาฝUกอาชีพ 
ทุกสัปดาห=ตลอดป:การศึกษา และในการไปนิเทศอาจารย=นิเทศจะใช"เวลาท่ีว�างจากการสอนออกไปนิเทศ โดยใช"
พาหนะส�วนตัวออกนิเทศ 
๔.  วัตถุประสงค8 
 1.  เพ่ือให"การจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการถูกต"องและบรรลุวัตถุประสงค=ตามหลักสูตร 
 2.  เพ่ือเป)นการติดตามผล ประเมินผล การฝUกอาชีพ 
 3.  เพ่ือประสานงานกับครูฝUก ให"คำปรึกษาแนะแนวทางในการปฏิบัติงานและช�วยเหลือ 
สถานประกอบการต�าง ๆ ได"เม่ือเกิดป>ญหา 
 4.  เพ่ือควบคุม ดูแล ความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ฝUกอาชีพ 
๕.  เปVาหมาย 
     เชิงปริมาณ 
  อาจารย=นิเทศออกนิเทศสถานประกอบการท่ีเข"าร�วมจัดการเรียนการสอน  
                     ระบบทวิภาคี ได"ครบทุกสถานการอย�างน"อย สัปดาห=ละ 1 – ๓  ครั้ง 
   เชิงคุณภาพ 
  1.  สามารถประสานงานกับครูฝUก ให"คำปรึกษาช�วยเหลือสถานประกอบการ ได"รวดเร็วข้ึน 
  2.  ติดตามควบคุมดูแลความประพฤติของนักเรียน ระบบทวิภาคีอย�างส่ำเสมอและต�อเนื่อง 
  3.  เสริมสร"างความสัมพันธ=ท่ีดีระหว�างสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
๖. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
สถานประกอบการท่ีเข"าร�วมโครงการกับวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

๑. บริษัท โตโยต"า สมุทรสงคราม ผู"จำหน�ายโตโยต"า จำกัด 
78 ซอยบางจะแกร�ง 1 ราชญาติรักษา ตำบลแม�กลอง  
อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 
                โทรศัพท=  034-7230549 

๒. บริษัท ฮอนด"า สมุทรสงคราม จำกัด 
1 2/7 ถนนพระรามท่ี 2 ต. บางแก"ว  อ.เมือง  
จ. สมุทรสงคราม   75000  
โทรศัพท=  034 717 794 
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๓. อู� เพ่ือนยนต= 
61 ซ.บางจะเกร็ง 4  ถนนพระราม 2   
ต.แม�กลอง อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม  75000 
โทรศัพท=  081-4349342 

๔. บริษัท มุ"ยฮวดมอเตอร= เซล=ส จำกัด 
๑๖๗  หมู�. ๖   ถ.พระราม ๒  ต.บางแก"ว   อ.เมือง 
จ.สมุทรสงคราม  ๗๕๐๐๐ 
โทรศัพท=  ๐๓๔-๗๗๓๕๕๕ 

๕. บริษัท โตโยต"า ธีรชัย ราชบุรี (สาขาดำเนิน ฯ) 
307 ม.3 ต.ท�านัด อ.ดำเนิน ฯ จ.ราชบุรี 70130 
โทรศัพท=  032-245705 
           ๖. อู� ช�างแปRม 
๒๓/๑๐ ถ.พระราม ๒  ต.บางโทรัด  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  ๗๔๐๐๐ 
โทรศัพท=  ๐๘๖-๑๐๗๒๓๒๒ 
๗. วิธีดำเนินการ 
1.  ประชุมชี้แจงครูนิเทศอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 2.  ออกคำสั่งแต�งต้ังครู – อาจารย= นิเทศนักเรียนทวิภาคี 
 3.  แจ"งสถานประกอบการเก่ียวกับการนิเทศนักเรียนทวิภาคี 
 4.  ทำหนังสือแนะนำอาจารย=นิเทศแก�สถานประกอบการ 
 5.  จัดทำคู�มือการฝUกอาชีพและหนังสือรับรองการฝUกอาชีพ 
 6.  ปฐมนิเทศนักศึกษาฝUกอาชีพ 
 7.  รายงานผลการนิเทศนักเรียนทวิภาคีจาอกอาจารย=นิเทศ 
 8.  ติดตามและประเมินผล 
 

ข้ันตอนการ
ดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและ
ประเมินผล 
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๘. ค�าใช�จ�าย  
  หมวด        
รายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ.  
6๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ          

รวมท้ังสิ้น          
 

๙. การติดตาม และการประเมินผล 
 ติดตามผลจากการรายงานการนิเทศนักเรียนทวิภาคีของอาจารย=นิเทศ และจากผลการประเมินของสถาน
ประกอบการ 
 

1๐. ป[ญหาและอุปสรรค   - 
 

๑๑. ผู�เสนอโครงการ.........................(นายพิรุณ  ก"อนทอง)   หัวหน"างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑2. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑4. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 15 

โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการสร�างความเข�าใจในการฝ\กงานในสถานประกอบการ และจัดทำแผนการฝ\ก
รายวิชาฝ\กงานตามหลักสูตร ปวช.และ ปวส. 

 
 

๑.  ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๒.  ระยะเวลาดำเนินการ       ตุลาคม  256๔ – กันยายน  256๕ 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 
 

  เนื่องด"วยตามหลักสูตรใหม� ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา การเรียนการสอนระดับ 
ปวช. และระดับ ปวส. ๒๕๖๒ กำหนดให"มีการจัดฝUกงานแก� นักศึกษาทุกคน 1 ภาคเรียน ซ่ึงแนวทางการดำเนินการ
จัดการฝUกงานควรอยู�ในทิศทางเดียวกัน อันจะเป)นประโยชน=ท้ังสถานประกอบการ ผู"เรียน ครูอาจารย=นิเทศ ให"อยู�ใน
แนวทางเดียวกัน หัวหน"างานทวิภาคี และหัวหน"าแผนก จึงเห็นสมควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
สร"างความเข"าใจในการฝUกงานในสถานประกอบการและจัดทำแผนการฝUกรายวิชาตามหลักสูตร ข้ึน 
๔.  วัตถุประสงค8 
 1.  เพ่ือทำความเข"าใจการบริหารการเรียนการสอนในสถานประกอบการตามหลักสูตร ปวช. และปวส. 
25๖5  ร�วมกับสถานประกอบการ 
 2.  เพ่ือให"การจัดการฝUกงานของนักศึกษา เป)นไปอย�างถูกต"อง และเหมาะสมตามหลักสูตรอยู�ในแนวทาง
ปฏิบัติเดียวกัน 
๕.  เปVาหมาย 
  ครู – อาจารย8 จำนวน  15  คน คือ 
  1.  ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
  2.  รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
  3.  หัวหน"าแผนกวิชาชีพทุกแผนกของสถานศึกษา 
  4.  หัวหน"างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
  5.  หัวหน"างานหลักสูตรและการสอนของสถานศึกษา 
  6.  ครูผู"สอนวิชาฝUกงาน และครูนิเทศฝUกงาน 
  7.  ครูฝUกผู"ควบคุมการฝUกงาน จากสถานประกอบการ 
๖.   สถานท่ีดำเนินการ 
  ห"องประชุมอาคาร 2 
๗.  วิธีดำเนินการ 
1.  แต�งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
 2.  ประสานงานผู"เข"ารับการประชุม 
 3.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ=และสถานท่ีในการประชุม 
 4.  จัดประชุม 
 5.  จัดทำรายงานสรุป 
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ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             

๘.  ค�าใช�จ�าย 

  หมวด        
รายจ�าย           

รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
6๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑.ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย          

๓. ค�าวัสดุ          
รวมท้ังสิ้น          

หมายเหตุ  ขอถัวจ�ายทุกรายการตามรายจ�ายจริง 
๙  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 ผลผลิต (Out come) 
  นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
  สามารถฝUกงานวิชาชีพได"อย�างมีคุณภาพ 
 ผลลัพธ8 (Out put) 
  คณะครู-อาจารย= ครูฝUก ผู"ควบคุมการฝUกจากสถานประกอบการ จำนวน  ๖  คน  
                     มีความรู"ความเข"าใจในการฝUกงานเป)นอย�างดีและป:ประสิทธิภาพ 
 

1๐.  การติดตามและประเมินผล 
  1.  สังเกตจากการจัดการฝUกงานให"กับนักศึกษาของแต�ละสถานศึกษา 
  2.  ตรวจจากการฝUกงานของนักศึกษาด"วยแบบประเมินผลการฝUกงาน 
  3.  สัมภาษณ=ความพึงพอใจจากครูฝUกในสถานประกอบการ 
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1๑. ป[ญหาและอุปสรรค   - 
 

๑๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(.นายพิรุณ   ก"อนทอง) หัวหน"างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 16 

โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นายพิรุณ    ก�อนทอง   หัวหน�างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

๒. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
 

๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ผู"เรียนและผู"สำเร็จการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ=มาตรฐานวิชาชีพ 
 

๔. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ด"วยป>จจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได"เน"นการจัดการเรียนระบบทวิภาคี      เพ่ือเป)นการสร"าง
กำลังคนเข"าสู�ตลาดแรงงานให"ตรงกับความต"องการของสถานประกอบการโดยให"สถานศึกษาเพ่ิมปริมาณสาขาวิชา
ผู"เรียนระบบทวิภาคีให"มาก และขยายเครือข�ายความร�วมมือกับสถานประกอบการ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและได"มีการติดตามประเมินอย�างต�อเนื่องเพ่ือให"เกิดการพัฒนา 

๕. วัตถุประสงค8 
           ๕.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู"เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
๕.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๕.3 เพ่ือเตรียมความพร"อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู�ความเป)นเลิศ 
 

๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 ๖.1 เชิงปริมาณ 
  ๖.1.1  นักเรียน นักศึกษาในระบบทวิภาคีมีครบทุกสาขาวิชา 
 ๖.2 เชิงคุณภาพ 
  6.๒.1  มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอย�างเป)นระบบและมีคุณภาพ 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
 

๘. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

 ๒๕๖๔  ๒๕6๕ ๒๕6๕ ๒๕6๕ 

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

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             
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๙. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.ปวส. อกศ. 
๖๔ 

อกศ.  
6๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          

๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ          

รวมท้ังสิ้น    5,000      

๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ..เพ่ิมปริมาณผู"เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
 

        ๑๐.๑  เพ่ิมปริมาณผู"เรียน สาขาวิชา ในระบบทวิภาคี 
        ๑๐.๒  พัฒนาคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
        ๑๐.๓  มีความพร"อมในการประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู�ความเป)นเลิศ 
๑๑. ป[ญหาและอุปสรรค ……-………………………………………………………………………………………..  
๑๒. การติดตามประเมินผล 
        ๑๓.๑ รูปเล�มโครงการ 
        1๓.๒ ประเมินจากแบบสอบถามผู"เข"าร�วมโครงการ 
๑๓. ผู�เสนอโครงการ.........................(.นายพิรุณ   ก"อนทอง)   หัวหน"างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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ฝ่ายแผนงานและ 

ความร ่วมมือ 
 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 153 ~ 
 

 

 
 

ลำดับ โครงการฝhายแผนงานและความร�วมมือ ผู�รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ2565 อ.อุเทน 

2 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝAายแผนงานและความร�วมมือบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รอง.ธนวัฒน= 

3 โครงการประเมินคุณภาพภายในจากต"นสังกัดและการประเมินภายนอกรอบ4 อ.เฉลิมพร 

4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ป: พ.ศ. 2565-2569 รอง.ธนวัฒน= 

5 โครงการศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพ อ.เฉลิมพร 

6 โครงการดำเนินงานความร�วมมือกับสถานประกอบการ หน�วยงานภาครัฐและเอกชน อ.พิรุณ 
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โครงการท่ี 1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปDงบประมาณ   2565 

 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ   นายอุเทน  พร�อมมูล   หัวหน"างานฝAายแผนงานและงบประมาณ 

2. ลักษณะโครงการ  �  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    �  โครงการตามภาระงานประจำ 
    �  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 3 ปฏิรูปด�านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

เปVาประสงค8  พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมี
              คุณภาพและได"มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร8ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
  กลยุทธ= 1.1 ส�งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  กลยุทธ= 1.2 การจัดทำแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา 
  กลยุทธ= 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ= 
  กลยุทธ= 1.4 การบริหารงานและภาวะผู"นำของผู"บริหารสถานศึกษา 
  กลยุทธ= 1.5 การบริหารจัดการฐานข"อมูลสารสนเทศ 
  กลยุทธ= 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ= 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ได"ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และ

อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยได"กำหนดประเด็นยุทธศาสตร= กลยุทธ=และ
มาตรการของสถานศึกษา โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     เพ่ือเป)นแนวทางในการกำหนด
มาตรฐานของสถานศึกษามุ�งสู�เปRาหมายและบรรลุตามวิสัยทัศน=ของสถานศึกษาได"อย�างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
   ดังนั้น งานวางแผนและงบประมาณ จึงได"จัดทำโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป:
งบประมาณ พ.ศ. 2565  บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพิจารณาโครงการงบประมาณ
ประจำป:2565 ระดมความคิดเห็นและข"อเสนอแนะต�าง ๆ  จากบุคลากรภายในสถานศึกษา  ในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ 2565  ร�วมกัน และอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและเกิดประโยชน=สูงสุดต�อการพัฒนาสถานศึกษา  และเพ่ือให"ทุกฝAายงาน ได"นำไปปฏิบัติได"อย�างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต�อไป  

5. วัตถุประสงค8 
5.1  เพ่ือเป)นการน"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต=ใช"ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

สู�การพฒันาที
สมดุล และยั 
งยนืทั �งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิ
งแวดลอ้ม ความรู ้และเทคโนโลย ี
5.2  เพ่ือพิจารณาโครงการ ระดมความคิดเห็นและข"อเสนอแนะต�าง ๆ  จากบุคลากรภายในสถานศึกษา  

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565    
5.3  เพ่ือเสริมสร"างความเข"าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

นำไปปฏิบัติได"อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  บุคลากร ของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม  จำนวน  32   คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ 2565 
อบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเกิดประโยชน=สูงสุดต�อการพัฒนา
สถานศึกษาได"อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย  1,300       
๓. ค�าวัสดุ  900       

รวมท้ังส้ิน  2,200       
**หมายเหตุ ถ่ัวจ�ายเฉล่ียทุกรายการ** 
10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 

10.1   วิทยาลัยฯ ได"น"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต=ใช"ในการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา  สู�การพฒันาที
สมดุล และยั 
งยนืทั �งดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิ
งแวดลอ้ม ความรู ้และเทคโนโลย ี

10.2    วิทยาลัยฯ มีแผนปฏบัิติราชการประจำป:งบประมาณ 2565 ท่ีสอดคล"องกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และเกิดประโยชน=สูงสุดต�อการพัฒนาสถานศึกษาได"อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
11. ป[ญหาและอุปสรรค     -  

 

 

 

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 156 ~ 
 

 

12.  การติดตามประเมินผล  
12.1  แบบสอบถาม 
12.2  ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานตามโครงการ 
 

13.  ผู�เสนอโครงการ.....................(นายอุเทน   พร"อมมูล) หัวหน"างานวางแผนและงบประมาณ 
 

๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ) รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.....................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)     รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                 ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 2 
โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝhายแผนงานและความร�วมมือบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นายธนวัฒน8  สีเมฆ  หัวหน"างานฝAายแผนงานและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ   
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 3 ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา เปRาประสงค= พัฒนาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมีคุณภาพและได"มาตรฐาน   

กลยุทธ= 1.6 การบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด"วยในฝAายแผนงานและความร�วมมือจะต"องใช"วัสดุสำนักงานและอุปกรณ= ท่ีจำเป)นมาใช"ใน
สายงานต�างๆ เพ่ือให"เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร"อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงต"องมีการ
ดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินการพัฒนาในสายงานต�างๆ 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"การจัดหาวัสดุสำนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินงานในการพัฒนาในสายงานต�างๆ 
 5.2.เพ่ือการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
 5.3 งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ จำนวนวัสดุสำนักงานท่ีใช"มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทำให"เกิด  
  ความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ  วัสดุสำนักงานที่ใช"มีความพอเพียงในการปฏิบัติงานและทำให"เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.ระยะ

สั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

1. ค�าตอบแทน          

2. ค�าใช"สอย          

3. ค�าวัสดุ  25,000        

รวมท้ังส้ิน  25,000        
10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุสำนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินงานในการพัฒนาในสายงานต�างๆ 
 10.2 การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           ไม�มี 
12. การติดตามประเมินผล  จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 
13. ผู�เสนอโครงการ.........................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)     หัวหน"าฝAายแผนงานและงบประมาณ 

 

๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
               ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 3 
โครงการ ประเมินคุณภาพภายในจากต�นสังกัดและการประเมินภายนอกรอบ 4 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นางสาวเฉลิมพร   สายสนิท   หัวหน"างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 นโยบายท่ี  1  เร�งรัดจัดให"มีระบบโครงสร"างทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป)นประโยชน=ต�อประชาชนท้ังปวง
อย�างแท"จริง 
 นโยบายท่ี  5  ส�งเสริมสนับสนุนให"ทุกฝAายร�วมรับผิดชอบรับผิดการจัดการศึกษาและฝUกอบรมโดยรัฐเป)นผู"
วางระบบนโยบาย กำกับคุณภาพ มาตรฐานสนับสนุนและระดมทรัพยากรเตรียมความพร"อมให"องค=กรปกครองส�วน
ท"องถ่ินเอกชน เครือข�ายครอบครัว และอ่ืน ๆ รวมท้ังการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการหรือทุพพลภาพและผู"ด"อยโอกาส 
          ความสอดคล"องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ห�วงท่ี  2     การมีเหตุผล 
          เง่ือนไขท่ี  1  ความรู" (รอบรู" รอบคอบ ระมัดระวัง) 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดังกล�าว ให"มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในเบื้องต"นผู"บริหาร
ต"องจัดให"มีสภาพแวดล"อมการควบคุมที ่ดีในองค=กร ซึ ่งเป)นสภาพแวดล"อมที ่ทำให"บุคลากรในองค=กรมีความ
รับผิดชอบและเข"าใจขอบเขตอำนาจหน"าท่ีของตนเอง และบุคลากรดังกล�าจะต"องมีความรู" ความสามารถ และทักษะ
ท่ีจำเป)นต"องใช"ในการปฏิบัติงานตามท่ีได"รับมอบหมายอย�างเพียงพอ นอกจากนี้บุคลากรดังกล�าวจะต"องยอมรับและ
ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงข"อกำหนดด"านจริยธรรมที่กำหนดโดยเฉพาะเรื ่องความ 
ซื่อสัตย=สุจริต เกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การควบคุมดูแล และการติดตามผลนั้นเป)น องค=ประกอบ
พ้ืนฐานของการควบคุมภาพใน วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง
เป)นกระบวนการทำงานที ่กำหนดขึ ้นมาเพื ่อให"เกิดความมั ่นใจอย�างสมเหตุสมผลว�าการดำเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค= ซึ ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย=สิน ปRองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตภายในองค=กร และกำหนดหน"าที่และความรับผิดชอบ ความเชื่อถือได"ของรายงานทางการ
เงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี จึงเสนอโครงการการจัดการบริหารระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อเป)นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และจะเป)นผลดีต�อองค=กรทำให"
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน อันเป)นเปRาหมายสูงสุดในการจัดการศึกษา 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือเสริมสร"างองค=ความรู"ด"านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.2 เพ่ือให"ผู"ปฏิบัติงานสามารถนำความรู"ท่ีได"รับไปปฏิบัติงานได"อย�างแท"จริง ตามข้ันตอนและแนวทางการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
           6.1.1 บุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช;างสมุทรสงครามจำนวน   32   คน มีความรู" ความเข"าใจ การ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  
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6.2 เชิงคุณภาพ 
  รองรับการประเมินคุณภาพภายในจากต"นสังกัดจำนวน 20,000 บาท 
           รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จำนวน  30,000 บาท 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ           

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 

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

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          

๒. ค�าใช"สอย          

๓. ค�าวัสดุ  3,000        

รวมท้ังสิ้น  3,000        
 

๑0. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ วิทยาลัยฯ มีความพร"อมในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการประเมินท้ังภายในและ
ภายนอก 

๑1. ป[ญหาและอุปสรรค .....................................................-.................................................................  
๑2. การติดตามประเมินผล  รายงานผลตามโครงการ  
๑3. ผู�เสนอโครงการ... ..............(นางสาวเฉลิมพร สายสนทิ)  หัวหน"างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
               ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 4 
โครงการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ปD พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นายธนวัฒน8  สีเมฆ หัวหน"างานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ    (ดำเนินการให"เห็นผลใน 1 ป:) 

   6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ป:งบประมาณ ๒๕65 – ๒๕69   วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงครามจัดทำ
ขึ้นเพื่อเป)นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีระบบ มีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนองมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ   
โดยการสำรวจสภาพของสถานศึกษา   จากรายงานการประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลวิเคราะห=สภาพการณ= ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  โดยใช"เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis) กำหนดเป)นวิสัยทัศน=ของวิทยาลัยฯ  หลักสูตร คุณลักษณะ
อันพึงประสงค=ของนักเรียน   นโยบาย เปRาหมาย ตัวชี้วัด  ความสำเร็จ และยุทธศาสตร=การพัฒนาคุณภาพในการ
ดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมหลักท่ีสอดคล"องกับนโยบายของสถานศึกษา  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา   
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติต�อไป ซ่ึงจะเป)นประโยชน=สำหรับการดำเนินงานของสถานศึกษาได"อย�างดียิ่ง 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือกำหนดมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา 
 5.2 เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ�งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 5.3 เพ่ือดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 5.4 เพ่ือให"บุคลากรสามารถจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 4 ป: 
 5.5 เพ่ือส�งเสรมบุคลากรทางการศึกษานำไปดำเนินการ มีการพัฒนา แสวงหาความรู" และเสริมทักษะ และ
สามารถนำไปสู�การปฏิบัติ ในการจัดทำแผนประจำป:ต�อไป 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากรทางการศึกษา จำนวน  32 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลากรทางการศึกษามีความรู"ความเข"าใจเกี่ยวกับกระบวนการ และเตรียมความพร"อม 
สามารถจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ป: และนำไปสู�การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 ตุลาคม 2564-กันยายน 2565 
 7.2 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             
 

9. ค�าใช�จ�าย 
 หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน 
ใช"สอย 
ค�าวัสดุ 

 16,800 
10,000 
  8,200 

       

รวมท้ังส้ิน  35,000        
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 บุคลากรทางการศึกษามีความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับกระบวนการ และเตรียมความพร"อม สามารถจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ป: และนำไปสู�การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป:งบประมาณ 
11. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

จากผลการดำเนินงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

12. ผู�เสนอโครงการ........................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)     หัวหน"าฝAายแผนงานและงบประมาณ 

 

๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
               ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 5 
 

โครงการศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพ 
1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวเฉลิมพร  สายสนิท   งานประกันคุณภาพ  ฝhายแผนงานและความ
ร�วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 7 นโยบายเฉพาะ(ดำเนินการให�เห็นผลใน 1 ปD)  การมุ�งเน"นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให"มีคุณภาพ 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการจัดทำประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  จะต"องมีการพัฒนาบุคลากร เพื่อให"
บุคลากรมีความรู"ความเข"าใจในการจัดทำประกันให"ตรงกับตัวบ�งชี้ท่ีรับผิดชอบ  
5. วัตถุประสงค8 

5.1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให"มีความรู"ความเข"าใจในการจัดทำประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 5.2. เพ่ือให"การดำเนินงานเป)นไปด"วยความเรียบร"อยและบรรลุผลสำเร็จตรงตามตัวบ�งชี้ 
 5.3  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ     
6.1.1  บุคลากร  จำนวน  47  คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  บุคลากรสามารถจัดทำประกันคุณภาพด"วยความเข"าใจและมีความถูกต"องและเหมาะสม 

7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ    
 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีผ�านการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสี่ 
8. วิธีการดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 164 ~ 
 

 

9. ค�าใช�จ�าย 
          หมวด
รายจ�าย            
รายจ�าย  

 จำนวน           
  หน�วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะ
สั้น 

งปม.ปวช. งปม.
ปวส. 

อกศ.64 อกศ.65 บกศ. อ่ืนๆ 

1.  ค�าตอบแทน - 10,000  - - - -  

ถั่วเฉล่ียทุก
รายการ 

2.  ค�าใช"สอย - 5,000  - - - -  
3.  ค�าวัสดุ - 15,000  - - - -  

รวมท้ังส้ิน - 30,000  - - - -  
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
10.1  บุคลากรสามารถจัดทำประกันคุณภาพด"วยความเข"าใจและมีความถูกต"องและเหมาะสม 
10.2  งานบรรลุผลสำเร็จ และเสร็จทันตามกำหนดเวลา ได"อย�างรวดเร็ว 

11.  ป[ญหาและอุปสรรค 
 - 
12.  การติดตามประเมินผล 
 หลังเสร็จสิ้นโครงการ  
 

๑3. ผู�เสนอโครงการ.................(นางสาวเฉลิมพร สายสนิท)  หัวหน"างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
               ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 6 
โครงการดำเนนิงานความร�วมมือกับสถานประกอบการ หน�วยงานภาครัฐและเอกชน 

 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ 
 
2. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร!ท่ี 3  

สร"างโอกาสและความร;วมมือในการสร"างเสริมคุณภาพครู คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาด"าน
อาชีวศึกษา 
 กลยุทธ!ท่ี 1 สร"างโอกาสและความร;วมมือกับภาครัฐ 

 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ด"วยวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีความมุ�งมั่นมีการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมกับสถาน
ประกอบการ หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ในด"านการศึกษาและกิจกรรมต�างๆ เพื่อให"จบการศึกษาคุณสมบัติ มี
ประสบการณ= ตลอดจนทักษะอาชีพ สอดรับกับความต"องการของสถานประกอบการหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
และสอดคล"องกับนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต�อไป 
 

5. วัตถุประสงค8 
5.1 เพื่อดำเนินการความร�วมมือกับสถานประกอบการ หน�วยงานภาครัฐและเอกชนในด"านจัดการศึกษา 

และกิจกรรมต�าง ๆ ให"เกิดความต�อเนื่องและยั่งยืน 
๕.๒ เพื่อให"นักเรียน นักศึกษา มีคุณสมบัติ ความรู"และประสบการณ= ตลอดจนทักษะวิชาชีพสอดรับกับ

ความต"องการของสถานประกอบการ หน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
๕.๓ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให"นักเรียน นักศึกษา ได"แลกเปลี่ยนความรู" และประสบการณ=จากการปฏิบัติจริง 
 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ดำเนินการจัดทำบันทึกข"อตกลงและการลงนามความร�วมมือกับสถานประกอบการ หน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๐ แห�ง  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 

  วิทยาลัย ฯ ผลิตและพัฒนากำลัง ในด"านจัดการศึกษาและกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา
มีคุณสมบัติมีความรู"ประสบการณ= ตลอดจนทักษะวิชาชีพ สอดคล"องกับความต"องการของสถานประกอบการ
หน�วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕๖๔ ๒๕6๕ ๒๕6๕ ๒๕6๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔.  สรุปและประเมินผล             
 
9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวด        
รายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ 

งปม.
ระยะสั้น 

งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ.  
6๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ    20,000      

รวมท้ังสิ้น    20,000      
๑๐. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ได"ดำเนินการความร�วมมือกับสถานประกอบการ หน�วยงานภาครัฐและ
เอกชนในด"านการจัดการศึกษาและกิจกรรมต�าง ๆ     ให"เกิดความต�อเนื่องและยั่งยืนต�อเนื่องภายหลังการก"าวเข"าสู�
ประชาคมอาเซียน 
1๑. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ 
1๒. ป[ญหาและอุปสรรค  - 
1๓. การติดตามประเมินผล จากผลการปฏิบัติงาน 
 

1๔. ผู�เสนอโครงการ....................... (นายพิรุณ  ก"อนทอง)   หัวหน"างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
       หัวหน"างานความร;วมมือ 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑6. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑7. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 167 ~ 
 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ฝ่ายพัฒนากจิการ

นักเร ียนนักศึกษา 
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ลำดับ โครงการฝhายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู�รับผิดชอบ 

1 โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อการศึกษา อ.อรสุดา 

2 โครงการป>จฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต�อและเตรียมความพร"อมสู�สถานประกอบการ อ.อรสุดา 

3 โครงการติดตามภาวะผู"มีงานทำ ผู"สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา อ.อรสุดา 

4 โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝAายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา อ.ธีรทัต 

5 โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก�ผู"สำเร็จการศึกษา อ.อรสุดา 

6 โครงการปฐมนิเทศ อ.อรสุดา 

7 โครงการ คนเก�ง คนดี มีสุขภาพแข็งแรง (ตรวจสุขภาพประจำป: 2565) อ.สุรีย=ฉาย 

8 โครงการขับเคล่ือน เสริมสร"างคนดี มีคุณธรรม นำความรู" สู�สถานศึกษาคุณธรรมให"กับนักเรยีน นักศึกษา อ.เรืองรัตน= 

9 โครงการเฝRาระวังและดูแลผู"เรียน อ.ธีรทัต 

10 โครงการค�ายอบรมวินัยนักเรียน เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม อ.ธีรทัต 

11 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย อ.ธีรทัต 

12 โครงการแข�งขันกฬีาภายในต"านภัยยาเสพติด น"อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.ธีรทัต 

13 โครงการแข�งขันกฬีาอาชีวเกมส= ระดับภาค ภาคกลาง อ.ธีรทัต 

14 โครงการพิธีไหว"ครูประจำป: 2565 อ.ธีรทัต 

15 โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) อ.ธีรทัต 

16 โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= อ.ธีรทัต 

17 โครงการปRองกันและแก"ไขป>ญหาสารเสพติด อ.ธีรทัต 

18 โครงการกิจกรรม To Be Number One และการประกวด To Be Number One อ.ธีรทัต 

19 โครงการดำเนินงานองค=การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย อ.ธีรทัต 

20 โครงการสานสัมพันธ=พี่น"อง (ต"อนรับป:ใหม� 2565) อ.ธีรทัต 

21 โครงการเข"าร�วมการแข�งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน อ.ธีรทัต 

22 โครงการศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก อ.ธีรทัต 

23 โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ อ.ธีรทัต 

24 โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร"างวินัยจราจร อ.ธีรทัต 

25 โครงการแผนปลูกจิตสำนึกและเสริมสร"างควมเป)นพลเมืองไทยพลเมืองโลก อ.ธีรทัต 

26 โครงการส�งเสริมค�านิยมหลัก 12 ประการ อ.ธีรทัต 

27 โครงการสร"างจิตสำนึกรักชาติ รู"ประวัติศาสตร=ชาติไทย อ.ธีรทัต 

28 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล"อมภายในและภายนอกสถานศึกษา อ.ธีรทัต 

29 โครงการส�งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา อ.ธีรทัต 

30 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวัยรุ�นยุคใหม� บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ.สุทธดา 
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ลำดับ โครงการฝhายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู�รับผิดชอบ 

31 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ=ในการรักษาพยาบาล อ.สุรีย=ฉาย 
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โครงการท่ี 1 

 โครงการแนะแนวสัญจรเพ่ือการศึกษา 
 
๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรสุดา  อุปจันทร8 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝAายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร=การผลิตพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร8สู�การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร8การผลิต 
        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปD (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ�งสร"าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให"ตอบสนองความต"องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร8ท่ี ๑ มุ�งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู"เรียนให"สัมพันธ=กับความต"องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ8ท่ี ๔  ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติและสร"างการยอมรับของสังคมท่ีมีต�อการเรียนสายอาชีพด"วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให"กับนักเรียน กลุ�มผู"ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8 ของของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร8  ๒. เพ่ิมปริมาณผู"เรียนสายอาชีพให"เพียงพอต�อความต"องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       การมีภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว การเตรียมความพร"อม การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�าเทียมเป)นธรรม 
        โดยการน"อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข�งขันและสนับสนุน 
        การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน  มีแนวทางการส�งเสริมและดำเนินการเพ่ือปรับสัดส�วนผู"เรียนอาชีวศึกษา 
        และสามัญศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการกำลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ เร�ง 
        สร"างค�านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ= และกำหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให"นักเรียน นักศึกษา พ�อแม� 
        ผู"ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิม 
        มากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน และ มีการกำหนดแผนงาน 
        หรือมาตรการเพ่ือจูงในการเข"ารับการศึกษาสายอาชีอาชีวศึกษาโดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและมี 
        ระบบการติดตาม ควบคุม อย�างเป)นระบบและชัดเจน  
๔. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล    
 ในการปฏิบัติงานด"านการแนะแนวและการจัดหางาน จะต"องใช"วัสดุและอุปกรณ=ท่ีจำเป)นในการ 
ปฏิบัติงาน เพ่ือให"เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร"อยและมีประสิทธิภาพต�อการบูรณาการตามโครงการแนะแนว 
สัญจรเพ่ือการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค8      
        ๑. เพ่ือส�งเสริมและดำเนินการปรับสัดส�วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการกำลัง 
คนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
        ๒. เพ่ือสร"างค�านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ= และกำหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให"นักเรียนนักศึกษาพ�อแม�
ผู"ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ 
วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน              
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         ๓. เพ่ือให"งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑  โรงเรียนสายสามัญ, ขยายโอกาสการศึกษา, กศน. จำนวน  ๒๐ แห�ง 
                ๖.๑.๒  จำนวนผู"เรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๐% 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ สามารถนำวัสดุมาใช"ให"เกิดประสิทธิภาพด"านการแนะแนวการศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย  
เพ่ือให"ข"อมูลสถานศึกษาต�อชุมชน และสถานศึกษาอ่ืน ๆ โดยสามารถสร"างค�านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ=  
และกำหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให"นักเรียนนักศึกษาพ�อแม�ผู"ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับ 
การศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึนตามเปRาหมาย 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสายสามัญ , ขยายโอกาสการศึกษา , กศน. จำนวน  ๒๐ แห�ง 
    ข้ันตอนดำเนินการ 
๘. วิธีดำเนินการ 
     
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

๙. ค�าใช�จ�าย  
      หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

 
จำนวน
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ�าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค�าตอบแทน         
๒. ค�าใช�สอย         
๓. ค�าวัสดุ    5,000     

รวมท้ังสิ้น    5,000     
 
๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
          ๑. สามารถส�งเสริมและดำเนินการปรับสัดส�วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการกำลัง 
คนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร"างค�านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ= และกำหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให"นักเรียนนักศึกษาพ�อแม� 
ผู"ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ 
วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน  
             



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 172 ~ 
 

 

           ๓. งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                   หางานในการเพ่ิมปริมาณผู"เรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

๑๒. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวอรสุดา  อุปจันทร=) หัวหน"างานประชาสัมพันธ= 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 2 

โครงการป[จฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต�อและเตรียมความพร�อมสู�สถานประกอบการ 
 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรสุดา  อุปจันทร8 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝAายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
     ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร=การผลิตพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร8สู�การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร8การผลิต 

        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปD (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ�งสร"าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให"ตอบสนองความต"องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร8ท่ี ๑ มุ�งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู"เรียนให"สัมพันธ=กับความต"องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ8ท่ี ๔  ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติและสร"างการยอมรับของสังคมท่ีมีต�อการเรียนสายอาชีพด"วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให"กับนักเรียน กลุ�มผู"ปกครองและชุมชน 
     ๓. วิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8 ของของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร8  ๒. เพ่ิมปริมาณผู"เรียนสายอาชีพให"เพียงพอต�อความต"องการของประเทศ 
    4.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               การมีภูมิคุ�มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร"อม การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�าเทียมเป)น
ธรรมโดยการน"อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข�งขันและสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน  มีแนวทางการส�งเสริมและดำเนินการเพ่ือปรับสัดส�วนผู"เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษา
ให"เหมาะสมกับความต"องการกำลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ โดยมีการกำหนดแผนงานและ
โครงการส�งเสริมการผลิตกำลังคนด"านการอาชีวศึกษาตอบสนองสาขาที่มีความขาดแคลน ให"สอดคล"องกับความ
ต"องการของตลาดแรงงานทั้งด"านปริมาณและคุณภาพ และมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส�งเสริมการเผยแพร�ความรู"
และการพัฒนาต�อยอดความรู"เพื่อประโยชน=การประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ มาใช"กับการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
๔. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด"านการแนะแนวการศึกษา จะต"องใช"วัสดุและอุปกรณ=ที่จำเป)นในการปฏิบัติงานเพื่อให"
เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร"อยและมีประสิทธิภาพต�อการบูรณาการตามโครงการป>จฉิมนิเทศแนะแนวการศึกษาต�อ
และเตรียมความพร"อมสู�สถานประกอบการ 
๕. วัตถุประสงค8      
          ๑.เพื่อส�งเสริมและดำเนินการปรับสัดส�วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการกำลังคนใน
ตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
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          ๒. เพ่ือสร"างเครือข�ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข"าทำงานหรือศึกษาต�อโดยเฉพาะ
วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาสามารถมีข"อมูลสถานประกอบการในการเข"าทำงานหรือ
เลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต�อในสาขาอาชีพท่ีถนัด สนใจ และเหมาะสม            
         ๔. เพ่ือให"งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ จัดหางานให"กับนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาแล"วมีงานทำ หรือศึกษาต�อ ร"อยละ 
                         ๑๐๐ 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล"วมีข"อมูลการมีงานทำ และการศึกษาต�อ 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
    ข้ันตอนดำเนินการ 
๘. วิธีดำเนินการ 

     
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒. วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 

๙. ค�าใช�จ�าย  
      หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

 
จำนวน
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 
 

ถัว
จ�าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค�าตอบแทน         
๒. ค�าใช�สอย         
๓. ค�าวัสดุ  3,000       

รวมท้ังสิ้น  3,000       
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๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
         ๑. ส�งเสริมและดำเนินการปรับสัดส�วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการกำลังคนในตลาด 
แรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
          ๒. สร"างเครือข�ายกับสถานประกอบการในการรับนักเรียน นักศึกษาเข"าทำงานหรือศึกษาต�อโดยเฉพาะ 
วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาสามารถมีข"อมูลสถานประกอบการในการเข"าทำงานหรือเลือก
สถานศึกษาเพ่ือศึกษาต�อในสาขาอาชีพท่ีถนัด สนใจ และเหมาะสม              
         ๔. งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 

๑๒. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวอรสุดา  อุปจันทร=) หัวหน"างานประชาสัมพันธ= 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 3 

โครงการติดตามภาวะผู�มีงานทำ ผู�สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรสุดา  อุปจันทร8 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝAายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร=การผลิตพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร8สู�การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร8การผลิต 
        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปD (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ�งสร"าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให"ตอบสนองความต"องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร8ท่ี ๑ มุ�งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู"เรียนให"สัมพันธ=กับความต"องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ8ท่ี ๔  ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติและสร"างการยอมรับของสังคมท่ีมีต�อการเรียนสายอาชีพด"วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให"กับนักเรียน กลุ�มผู"ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8 ของของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร8  ๒. เพ่ิมปริมาณผู"เรียนสายอาชีพให"เพียงพอต�อความต"องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               การมีภูมิคุ�มกันที่ดีในตัว การเตรียมความพร"อม การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�าเทียมเป)น
ธรรมโดยการน"อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข�งขันและสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย�างยั ่งยืน  มีแนวทางการส�งเสริมและดำเนินการติดตามภาวะผู "มีงานทำ ผู "สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษา เพื ่อยกระดับคุณภาพผู "เรียนสู �มาตรฐานสากล  และโครงการส�งเสริมการผลิตกำลังคนด"านการ
อาชีวศึกษาตอบสนองสาขาท่ีมีความขาดแคลน ให"สอดคล"องกับความต"องการของตลาดแรงงานท้ังด"านปริมาณและ
คุณภาพ และมีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมการเผยแพร�ความรู"และการพัฒนาต�อยอดความรู"เพ่ือประโยชน=การ
ประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจ มาใช"กับการศึกษาท้ังในระบบ 
และนอกระบบ 
๔. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด"านการแนะแนวการศึกษา จะต"องใช"วัสดุและอุปกรณ=ท่ีจำเป)นในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให"เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร"อยและมีประสิทธิภาพต�อการบูรณาการตามโครงการติดตามภาวะผู"มีงานทำ  
ผู"สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
๕. วัตถุประสงค8      
          ๑. เพ่ือให"มีระบบการติดตามภาวะผู"มีงานทำผู"สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานทำหรือศึกษาต�อท่ีมี 
ประสิทธิภาพสอดคล"องกับความต"องการกำลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
     ๒. เพ่ือให"สามารถใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข�าย 
คอมพิวเตอร= เครือข�ายต�าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข"อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            
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๓. เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข"อมูลสถานประกอบการในการเข"า 
ทำงานหรือเลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต�อ              
          ๔. เพ่ือให"งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ ข"อมูลการติดตามนักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาแล"วมีงานทำ หรือศึกษาต�อ ร"อยละ  
๑๐๐ 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาแล"วมีงานทำ หรือศึกษาต�อ 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   ห"องแนะแนวและการจัดหางาน  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
    ข้ันตอนดำเนินการ 
๘. วิธีดำเนินการ 
     
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

 

๙. ค�าใช�จ�าย  
      หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

 
จำนวน
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ ถัว
จ�าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค�าตอบแทน         
๒. ค�าใช�สอย         
๓. ค�าวัสดุ  ๒,๐๐๐       

รวมท้ังสิ้น  ๒,๐๐๐       
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
          ๑. มีระบบการติดตามภาวะผู"มีงานทำผู"สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานทำหรือศึกษาต�อท่ีมี 
ประสิทธิภาพสอดคล"องกับความต"องการกำลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
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          ๒. สามารถใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข�ายคอมพิวเตอร=  
เครือข�ายต�าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข"อมูลทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ            
          ๓. นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาสามารถมีข"อมูลสถานประกอบการในการเข"าทำงาน 
หรือเลือกสถานศึกษาเพ่ือศึกษาต�อ              
         ๔. งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์ระบบข"อมูลการติดตามภาวะผู"มีงานทำ 
                                    ผู"สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีงานทำและศึกษาต�อ 
 

๑๒. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวอรสุดา  อุปจันทร=) หัวหน"างานประชาสัมพันธ= 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 4 

โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานฝhายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ นายธีรทัต  ส่ือสุวรรณ  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 3 ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
 เปRาประสงค= พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน อย�างมีคุณภาพและ
ได"มาตรฐาน   
 กลยุทธ= 1.6 การบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ= 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วยในฝAายพัฒนาการศึกษาจะต"องใช"วัสดุสำนักงานและอุปกรณ= ที่จำเป)นมาใช"ในสายงานต�างๆ 
เพื่อให"เกิดความสะดวก รวดเร็ว เรียบร"อย ตลอดจนงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต"องมีการดำเนินการจัดหาวัสดุ
สำนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินการพัฒนาในสายงานต�างๆ เพ่ือปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"การจัดหาวัสดุสำนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินงานในการพัฒนาในสายงานต�างๆ 
 5.2.เพ่ือการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
 5.3 งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ฝAายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 6 งาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 จำนวนวัสดุสำนักงานท่ีใช"มีความเพียงพอในการปฏิบัติงานและทำให"เกิดความสะดวก      
ในการปฏิบัติงาน 

7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

 30,000   

 

   

 

รวมท้ังสิ้น  30,000        

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 จัดหาวัสดุสำนักงานเพ่ือมาใช"ในการดำเนินงานในการพัฒนาในสายงานต�างๆ 
 10.2 การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 

11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 

12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

13. ผู�เสนอโครงการ........................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 5 

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก�ผู�สำเร็จการศึกษา 
 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรสุดา  อุปจันทร8 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝAายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร=การผลิตพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร8สู�การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร8การผลิต 
        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปD (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ�งสร"าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให"ตอบสนองความต"องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร8ท่ี ๑ มุ�งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู"เรียนให"สัมพันธ=กับความต"องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ8ท่ี ๔  ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติและสร"างการยอมรับของสังคมท่ีมีต�อการเรียนสายอาชีพด"วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให"กับนักเรียน กลุ�มผู"ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8 ของของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร8  ๒. เพ่ิมปริมาณผู"เรียนสายอาชีพให"เพียงพอต�อความต"องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ความมีเหตุผล การเตรียมความพร"อมด"านข"อมูล ข�าวสาร การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�า
เทียมเป)นธรรม โดยการน"อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข�งขันและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค�านิยมของผู"ปกครองและนักเรียนให"เห็นความสำคัญ
และเข"าสู�การเรียนสายอาชีวศึกษาให"มากข้ึน ปรับภาพลักษณ= เร�งสร"างค�านิยมอาชีวศึกษา และกำหนดมาตรการเพ่ือ
จูงใจให"นักเรียน นักศึกษา พ�อแม� ผู"ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสถานศึกษา
อาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน  
๔. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                นักเรียนนักศึกษากำลังสำเร็จการศึกษา ประจำป:การศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อเป)นการสร"างขวัญกำลังใจให"
นักเรียนนักศึกษามีความมุ�งมั่นและพยายามจนประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรจะทำให"
ผู"เรียนเกิดแรงจูงใจ ภูมิใจและได"รับการยกย�องเชิดชูเกียรติต�อการประสบความสำเร็จท่ีจบการศึกษา 
๕. วัตถุประสงค8      
          ๑. เพ่ือจูงใจและยกย�องนักเรียนนักศึกษาให"ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
          ๒. เพ่ือสร"างขวัญและกำลังใจให"นักเรียนนักศึกษามีความมุ�งม่ันประสบความสำเร็จด"านการศึกษาและมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความภาคภูมิใจต�อสาขาวิชาชีพ 

๓. เพ่ือให"นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต�อสถานศึกษา 
          ๔. เพ่ือให"งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา ประจำป:การศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๘๐ % 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาได"รับการยกย�องเกิดความภาคภูมิใจท่ีประสบความสำเร็จ 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   ห"องประชุมวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
    ข้ันตอนดำเนินการ 
๘. วิธีดำเนินการ 

     
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒. วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

๓. ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

๔. สรุปและประเมินผล             
 

๙. ค�าใช�จ�าย  
      หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

 
จำนวน
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 
 

ถัว
จ�าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค�าตอบแทน         
๒. ค�าใช�สอย         
๓. ค�าวัสดุ  ๑๐,๐๐๐       

รวมท้ังสิ้น  ๑๐,๐๐๐       
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
          ๑. สามารถกระตุ"นสร"างแรงจูงใจและยกย�องนักเรียนนักศึกษาให"ตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา  
โดยมียอดผู"จบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
           ๒. สร"างขวัญและกำลังใจให"นักเรียนนักศึกษามีความมุ�งม่ันประสบความสำเร็จด"านการศึกษาและมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดี มีความภาคภูมิใจต�อสาขาวิชาชีพ 
 ๓. นักเรียนนักศึกษาเกิดความรักความศรัทธาผูกพันต�อสถานศึกษา 
          ๔. งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๑๒. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางอรสุดา  อุปจันทร=) หัวหน"างานประชาสัมพันธ= 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 6 

โครงการปฐมนิเทศ 
๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวอรสุดา  อุปจันทร8 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝAายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๘) ยุทธศาสตร=การผลิตพัฒนากำลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  
    ๒. ยุทธศาสตร8สู�การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร8การผลิต 
        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปD (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๑ : มุ�งสร"าง/ผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา ให"ตอบสนองความต"องการของตลาดแรงงาน 
        ยุทธศาสตร8ท่ี ๑ มุ�งพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู"เรียนให"สัมพันธ=กับความต"องการของตลาดแรงงานใน 
                           ประเทศและระดับสากล 
        กลยุทธ8ท่ี ๔  ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติและสร"างการยอมรับของสังคมท่ีมีต�อการเรียนสายอาชีพด"วย 
                         กระบวนการเชิงคุณภาพให"กับนักเรียน กลุ�มผู"ปกครองและชุมชน 
    ๓. วิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8 ของของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร8  ๒. เพ่ิมปริมาณผู"เรียนสายอาชีพให"เพียงพอต�อความต"องการของประเทศ 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
               ความมีเหตุผล การเตรียมความพร"อมด"านข"อมูล ข�าวสาร การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�า
เทียมเป)นธรรม โดยการน"อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข�งขันและ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค�านิยมของผู"ปกครองและนักเรียนให"เห็นความสำคัญ
และเข"าสู�การเรียนสายอาชีวศึกษาให"มากขึ้น ปรับภาพลักษณ= เร�งสร"างค�านิยมอาชีวศึกษา  และกำหนดมาตรการ
เพื ่อจูงใจให"นักเรียน นักศึกษา พ�อแม� ผู "ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาใน
สถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน  
๔. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                ในการปฏิบัติงานด"านการแนะแนวการศึกษาจะต"องใช"วัสดุและอุปกรณ=ที่จำเป)นในการปฏิบัติงาน
เพื่อให"เกิดความสะดวก รวดเร็วเรียบร"อยและมีประสิทธิภาพต�อการบูรณาการตามโครงการแนะแนวและการจัดหา
งาน การเตรียมความพร"อมด"านข"อมูล ข�าวสาร การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�าเทียมเป)นธรรมโดยการน"อม
นำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข�งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืน ปรับทัศนคติเปลี่ยนค�านิยมของผู"ปกครองและนักเรียนให"เห็นความสำคัญและเข"าสู�การเรียนสายอาชีวศึกษา
ให"มากข้ึน ปรับภาพลักษณ= เร�งสร"างค�านิยมอาชีวศึกษา  และกำหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให"นักเรียน นักศึกษา พ�อแม� 
ผู "ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสถานศึกษาอาชีพอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน  
๕. วัตถุประสงค8      
          ๑.เพ่ือส�งเสริมและดำเนินการปรับสัดส�วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการกำลังคน 
ในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
          ๒. เพ่ือสร"างค�านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ= และกำหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให"นักเรียนนักศึกษาพ�อแม�
ผู"ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ 
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วิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน 
          ๓. เพ่ือให"นักเรียนและผู"ปกครองได"รับข"อมูลข�าวสารเก่ียวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร"อมสู�การเป)น
นักเรียนของวิทยาลัย             
          ๔. เพ่ือให"งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                ๖.๑.๑ นักเรียน นักศึกษา และผู"ปกครองได"รับข"อมูลข�าวสาร ๑๐๐ % 
            ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาและผู"ปกครองได"รับข"อมูลข�าวสารเก่ียวกับวิทยาลัยและการเตรียม 
                         ความพร"อมสู�การเป)นนักเรียนของวิทยาลัย             
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
    ข้ันตอนดำเนินการ 
๘. วิธีดำเนินการ 
     
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

 

๙. ค�าใช�จ�าย  
      หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

 
จำนวน
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 
 

ถัว
จ�าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค�าตอบแทน         
๒. ค�าใช�สอย         
๓. ค�าวัสดุ  5,000       

รวมท้ังสิ้น  5,000       
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
          ๑. นักเรียนและผู"ปกครองได"รับข"อมูลข�าวสารเก่ียวกับวิทยาลัยและการเตรียมความพร"อมสู�การเป)น 
นักเรียนของวิทยาลัย 
         ๒. สามารถส�งเสริมและดำเนินการปรับสัดส�วนผู"เรียนอาชีวศึกษาให"เหมาะสมกับความต"องการ 
กำลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ                     
         ๓. สามารถสร"างค�านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ= และกำหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให"นักเรียนนักศึกษา 
พ�อแม�ผู"ปกครอง มีความยินดีและส�งเสริมให"บุตรหลานเข"ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
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โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเป)นท่ีต"องการของตลาดแรงงาน 
         ๔. งานสำนักงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจนสามารถบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืนในระบบงานแนะแนวให"โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๑. การติดตามประเมินผล   ประเมินผลจากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานแนะแนวการศึกษาและการจัด 
                                     หางานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๑๒. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวอรสุดา  อุปจันทร=) หัวหน"างานประชาสัมพันธ= 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 7 

โครงการ คนเก�ง คนดี  มีสุขภาพแข็งแรง(ตรวจสุขภาพประจำป@  ๖๕) 
 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุรีย=ฉาย นาชัยดูล 
๒. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ข"อ ๑๐.  นโยบายเร�งด�วน  (ดำเนินการให"เห็นผลใน ๓ เดือน) 
ข"อ ๙.  เร�งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสำหรับสถาบันการศึกษาต�าง ๆ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส�งเป)นหมู�คณะของนักเรียน  นักศึกษาครู 
อาจารย=และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลบังคับใช"ให"ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป)นแนวทางปฏิบัติอย�าง
เคร�งครัด 
๕. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 สุขภาพมีความสำคัญต�อชีวิตคนเรา  ถ"าเรามีสุขภาพดี  การงาน  การเรียนก็จะดีตามไปด"วย  ในป>จจุบัน  
คนเราเจ็บปAวยด"วยโรคที่สามารถปRองกันได"ด"วยการตรวจดูก�อนที่จะสาย  ดังคำกล�าวที่ว�า  “สุขภาพดี  มีชัยไปกว�า
ครึ่ง”  โดยเฉพาะอย�างยิ่งวิทยาลัยฯ  ท่ีมีนักเรียน  นักศึกษาท่ีอยู�ในวัยรุ�น  และมักจะมีป>ญหาเก่ียวกับเรื่องยาเสพติด  
ทางวิทยาลัยฯ  จึงตระหนักที่จะให"ความสำคัญที่จะให"มีโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให"นักเรียนของวิทยาลัยฯ  ได"รับการ
ตรวจสุขภาพประจำป:  เป)นคนเก�ง  คนดี  และมีสุขภาพแข็งแรง 
๕. วัตถุประสงค8 
 ๕.๑ เพ่ือเก็บประวัติข"อมูลเรื่องสุขภาพของนักเรียน   
 ๕.๒ เพ่ือให"นักเรียนของวิทยาลัยฯ  ทราบข"อมูลเก่ียวกับสุขภาพของตนเอง  เพ่ือหาทางปRองกันโรคต�าง ๆ ท่ี
ตรวจพบ 
๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  จำนวน  ๑๕๐  คน   
           ๖.๒ เชิงคุณภาพ 
  ๖.๑.๒ นักเรียน  นักศึกษาได"รับบริการตรวจสุขภาพประจำป: 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             

๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             

๔.  สรุปและประเมินผล             
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๙. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖๓ 

อกศ.  
๖๔ 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน         เก็บนร. 
๒. ค�าใช"สอย         ตามแผน 
๓. ค�าวัสดุ         การตรวจ 

รวมท้ังส้ิน         ๕๐ บาท/
คน 

 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ นักเรียน  นักศึกษา ได"รับการตรวจสุขภาพประจำป:  และรับทราบผลการตรวจ  
๑๑. ป[ญหาและอุปสรรค ไม�มี  
๑๒. การติดตามประเมินผล จากผลการดำเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๓. ผู�เสนอโครงการ........................(นางสาวสุรีย=ฉาย นาชยัดูล) หัวหน"างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 8 
โครงการขับเคล่ือน เสริมสร�างคนดี มีคุณธรรม นำความรู� สู�สถานศึกษาคุณธรรมให�กับนักเรียน นักศึกษา 

 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นางสาวเรืองรัตน8    นิลอุบล 
  งานแนะแนวและการจัดหางาน  ฝAายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
๒. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
    ๑. ทิศทางแผนการศึกษาแห�งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) 
        ๒) ยุทธศาสตร=การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา  
    ๒. ยุทธศาสตร8สู�การปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบาย ยุทธศาสตร8การผลิต 
        และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ ๑๕ ปD (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๙) 
        นโยบายท่ี ๒ : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย=และบุคลากรทางการศึกษา 
        ยุทธศาสตร8ท่ี ๒  สร"างเสริมสมรรถนะและประสบการณ=เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย=และบุคลากร 
                            ทางการศึกษาด"านอาชีวศึกษา         
        กลยุทธ8ท่ี ๒  พัฒนาครู คณาจารย=และบุคลากรอาชีวศึกษา 
    ๓. วิสัยทัศน8 พันธกิจ ยุทธศาสตร8 ของของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        ยุทธศาสตร8  ๔. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให"มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช"หลักธรรมาภิบาล 
    ๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       เง่ือนไขความรู�และเง่ือนไขคุณธรรม การเตรียมความพร"อมการสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�าเทียม   
       เป)นธรรม โดยการน"อมนำแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพการแข�งขัน 
       และสนับสนุนความรอบรู"ท่ีเก่ียวข"องกับการพัฒนาด"านการศึกษาอย�างรอบด"าน ความรอบคอบท่ีจะนำ 
       ความรู"มาขับเคลื่อนเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน มีความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ ปลูกฝ>งรากฐาน 
       ความเป)นไทยด"านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค=ให"กับบุคลากรของวิทยาลัยมาใช"ในการดำเนินชีวิต  
       นำสู�การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย�างยั่งยืน 
๔. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล    
                เนื่องด"วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให"สถานศึกษาทุกแห�งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให"เป)น 
สถานศึกษาคุณธรรมนำความรู" ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัว โดยสำนักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาได"รับนโยบายให"ทุกสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาถือเป)นนโยบายเร�งด�วนขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 
ให"เป)นสถานศึกษาคุณธรรม   ดังนั้นเพ่ือให"การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมสามารถดำเนินงานได"ตามเปRาหมาย  
คือ มุ�งเน"นการจัดการศึกษาให"กับนักเรียนเป)นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มาสร"างเป)นโครงงาน/กิจกรรรม ในการครองตน ครองงาน สู�การปฏิบัติท่ียั่งยืนต�อไป 
๕. วัตถุประสงค8      
          ๑. เพ่ือสร"างความรู" ความเข"าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. เพ่ือร�วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน"นคุณธรรม 
นำความรู"ในสถานศึกษาสู�ความยั่งยืน 
 ๓. เพ่ือปลูกฝ>งรากฐานความเป)นไทยด"านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค=ให"กับนักเรียนของวิทยาลัย 
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๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัด  
          ๖.๑ เชิงปริมาณ  
                นักเรียน นักศึกษา จำนวน  จำนวน  ๑๙๔ คน 
          ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
                ๖.๒.๑ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีความรู" ความเข"าใจในการขับเคลื่อน
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม คิดเป)น ๙๐% ของผู"ผ�านการอบรมท้ังหมด 
                ๖.๒.๒ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค= 
ในเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึนคิดเป)นร"อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากรท้ังหมด 
                ๖.๒.๓ สถานศึกษาได"แนวทางปฏิบัติสถานศึกษาคุณธรรมสู�ความยั่งยืน 
                ๖.๒.๔ สถานศึกษาผ�านการประเมินสถานศึกษาคุณธรรมตามเปRาหมายท่ีกำหนด 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   วิทยาลยัสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
    ข้ันตอนดำเนินการ 
๘. วิธีดำเนินการ 
     
ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

 

๙. ค�าใช�จ�าย  
      หมวดรายจ�าย 
 
รายจ�าย 

 
จำนวน
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะสั้น 

งปม. 
ปวช. 

งปม. 
ปวส 

อกศ. 
๖๔ 

อกศ. 
๖๕ 

บกศ. อ่ืนๆ 
 

ถัว
จ�าย 
ทุก
ราย 
การ 

๑. ค�าตอบแทน  5,000       
๒. ค�าใช�สอย  5,000       
๓. ค�าวัสดุ  10,000       

รวมท้ังสิ้น  20,000       
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๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
          ๑. สร"างความรู" ความเข"าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม 
          ๒. มีแผนงานแนวทางการปฏิบัติร�วมกันในการบริหารจัดการ , การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียน 
การสอน โดยเน"นคุณธรรมนำความรู"ในสถานศึกษาสู�ความยั่งยืน 
 ๓. ปลูกฝ>งรากฐานความเป)นไทยด"านคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค=ให"กับนักเรียนของวิทยาลัยมาใช" 
ในการดำเนินชีวิต นำสู�การปฏิบัติ การพัฒนาด"านการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพอย�างยั่งยืน 
 

๑๒. ผู�เสนอโครงการ.........................(นางสาวเรืองรัตน=  นิลอุบล) หัวหน"างานประชาสัมพันธ= 
๑3. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑5. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 9 
โครงการเฝVาระวังและดูแลผู�เรียน 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ    งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
           งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปRาประสงค=   พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร=ท่ี 3  พัฒนาพลเมืองไทยสู�ความพร"อมในการเป)นพลเมืองโลกท่ีดี  
กลยุทธ= 3.2  ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติ และสร"างการยอมรับของสังคมและประเทศ 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได"ดำเนินการโครงการลดป>ญหาการออกกลางคันของผู"เรียน
อาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค= เปRาหมายและตัวชี้วัดโครงการ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จะดำเนินการเฝRา
ระวังและดูแลผู"เรียน เพ่ือให"ผู"เรียนมีคุณภาพให"สามารถสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตรท่ีกำหนด  
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือเป)นการเฝRาดูแลผู"เรียน 
 6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ปวช.2 และปวช.3 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษามากยิ่งข้ึน 
  6.2.2 นักเรียนได"รับการช�วยเหลือในเรื่องท่ีเดือดร"อน/มีป>ญหาอย�างรวดเร็ว 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนท่ีเสี่ยง 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

 

รวมท้ังสิ้น      5,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 การจัดการเรียนการสอนดีข้ึน และสามารถสร"างความเข"มแข็งให"กับผู"เรียนได" 
 10.2 ครูท่ีปรึกษาสามารถช�วยเหลือนักเรียน นักศึกษาได"อย�างรวดเร็ว 
 10.3 วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน"อยลง 
11. ป[ญหาและอุปสรรค     
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานปกครองนักเรียน นักศึกษา 
                                 หวัหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 10 
โครงการค�ายอบรมวินัยนักเรียน เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ      งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
          งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปRาประสงค=   พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร=ท่ี 3  พัฒนาพลเมืองไทยสู�ความพร"อมในการเป)นพลเมืองโลกท่ีดี  
กลยุทธ= 3.2  ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติ และสร"างการยอมรับของสังคมและประเทศ 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การขาดระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียรในตัวบุคคลป>จจุบันเป)นป>ญหาของสังคม
หลาย ๆ ด"าน ระบบการศึกษาได"พยายามเสริมสร"าง ปลูกฝ>งความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความ
ขยันหมั่นเพียรของนักเรียน ให"เป)นคนดีของสังคมในอนาคต จึงได"ตรวจสอบพฤติกรรมนักเรียนพบว�ามีนักเรียน
บางส�วนยังมีพฤติกรรมไม�พึงประสงค= ด"านระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหมั่นเพียร มีการปฏิบัตติน
ไม�เป)นตามระเบียบท่ีกำหนดไว" จึงปลูกจิตสำนึกให"นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยฯ และสังคม  
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"ผู"เรียนมีความสุภาพ นอบน"อม  
 5.2 เพ่ือให"ผู"เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง 
 5.3 เพ่ือให"มีแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
 6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น  ปวช.2 และปวช.3 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และความขยันหม่ันเพียร ให"เป)นคนดีของสังคมใน
อนาคต 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ จังหวัดสมุทรสงครามและพ้ืนท่ีเสี่ยง 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             

 

9.  ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู"เรียนป: 65 

รวมท้ังสิ้น      15,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียนมีความสุภาพ นอบน"อม 
 10.2 นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง 
 10.3 นักเรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีดี 
11. ป[ญหาและอุปสรรค     
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานปกครองนักเรียน นักศึกษา 
  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 11 
โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ     งานปกครองนักเรียน นักศึกษา  
          งานอาคารสถานท่ี  
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปRาประสงค=   พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย=  
กลยุทธ= 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ความปลอดภัยในสถานศึกษา สำหรับบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา จัดเป)นด"านหนึ่งของความเสี่ยง ซ่ึง
ส�งผลต�อระดับคุณภาพในการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การจัดระบบรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เป)นมาตรฐานในการดำเนินงาน ซึ่งผ�านการ
วิเคราะห= โดยอาศัยการมีส�วนร�วมของครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู"ปกครอง ซ่ึงมาตรการดังกล�าวย�อมต"อง
อาศัยการควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง เพื่อให"สถานศึกษาเกิดความ
ปลอดภัย  
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือรักษาความปลอดภัยแก�บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ในสถานศึกษา 
 6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษาทุกคน ในสถานศึกษาได"รับการดูแล ความปลอดภัย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน"าท่ีในสถานศึกษา 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒. วางแผนการดำเนินงาน             
๓. ดำเนินงานตามโครงการ             
๔. สรุปและประเมินผล             
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9.  ค�าใช�จ�าย 

  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

 

รวมท้ังสิ้น      5,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได"รับการดูแลรักษาความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน"าท่ีในสถานศึกษา 
 10.2 สถานศึกษามีความปลอดภัย เป)นท่ีเชื่อม่ันของผู"ปกครอง เป)นแหล�งเรียนรู"ของสังคม 
11. ป[ญหาและอุปสรรค     
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานปกครองนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายสมชาย  ดำสง�า)     หัวหน"างานอาคารสถานท่ี 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 12 
โครงการแข�งขันกีฬาภายในต�านภัยยาเสพติด น�อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปRาประสงค=   พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก 

แผนยุทธศาสตร=ท่ี 2  พัฒนาพลเมืองด"วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ= 2.2  ส�งเสริมสุขภาพพลเมืองด"วยการกีฬา และนันทนาการ 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วยงานกิจกรรมได"เล็งเห็นว�าการเล�นกีฬาเป)นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียน นักศึกษาได"เป)น
อย�างดี ฉะนั้นเพื่อเป)นการส�งเสริมการเล�นกีฬาของนักเรียน นักศึกษา งานกิจกรรมได"เสนอโครงการแข�งขันกีฬา
ภายในสถานศึกษา และยังเป)นการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให"กับ
นักเรียน นักศึกษา ด"านการกีฬาและนันทนาการอีกด"วย 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือส�งเสริมให"นักเรียน นักศึกษา เล�นกีฬาเพ่ิมมากข้ึนและห�างไกลจากยาเสพติด  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู"จักแพ" ชนะ และการให"อภัย 
 5.3 เพ่ือให"นักศึกษาเป)นผู"มีสุขภาพร�างกายแข็งแรงสมบูรณ= 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำนวน   142  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทำให"นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร�างกายแข็งแรง 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

15,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู"เรียนป: 65 

รวมท้ังสิ้น      15,000    
10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู�คณะ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร�างกายแข็งแรงสมบูรณ= 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา  ห�างไกลจากยาเสพติด 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ) หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 13 
โครงการแข�งขันกีฬาอาชีวเกมส8 ระดับภาค ภาคกลาง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก   
 เปRาประสงค=   พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก 
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 2  พัฒนาพลเมืองด"วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ= 2.2  ส�งเสริมสุขภาพพลเมืองด"วยการกีฬา และนันทนาการ 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วยงานกิจกรรมได"เล็งเห็นว�าการเล�นกีฬาเป)นการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ได"เป)น
อย�างดี ฉะนั้นเพื่อเป)นการส�งเสริมการเล�นกีฬาของนักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมได"เสนอโครงการแข�งขันกีฬา
ภายนอกสถานศึกษาและยังเป)นการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกให"กับ
นักเรียน นักศึกษา ด"านการกีฬาและนันทนาการอีกด"วย 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือส�งเสริมให"นักเรียน นักศึกษา เล�นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน  
 5.2 เพ่ือเกิดความสามัคคีภายในสถานศึกษา รู"จักแพ" ชนะ และการให"อภัย 
 5.3 เพ่ือให"นักศึกษาเป)นผู"มีสุขภาพร�างกายแข็งแรงสมบูรณ= 
 5.4 เพ่ือให"นักศึกษาหันมาเล�นกีฬาห�างไกลยาเสพติด 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำนวน  30  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ทำให"นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี และสุขภาพร�างกายแข็งแรง 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ ภายนอกวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย
,ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

30,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู"เรียนป: 65 

รวมท้ังสิ้น      30,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา  เกิดความสามัคคีในหมู�คณะ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพร�างกายแข็งแรงสมบูรณ= 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา  ห�างไกลจากยาเสพติด 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)   หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 14 
โครงการพิธีไหว�ครูประจำปD 2565 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก  

แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย=  
กลยุทธ= 1.2 ร�วมทำนุบำรุงศาสนา และส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ส ั งคมไทยเป )นส ังคมท ี ่ย ึดถ ือการเคารพส ักการะผ ู "ม ีพระค ุณ เช �น พ �อ แม �  และคร ูอาจารย=                                
ซึ่งเป)นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยอย�างยิ่ง ประเพณีไทยไหว"ครู จึงเป)นประเพณีที่สืบทอดคู�กับวงการศึกษาไทย
และการดำรงรักษาสืบต�อไปยังคนรุ�นหลัง เพ่ือปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ให"แก�นักเรียน นักศึกษา ให"มีจิตใจอ�อนน"อมรู"จักคุณของบิดามารดา ครู อาจารย= และผู"มีพระคุณท้ังหลาย     จึงเห็น
ควรจัดพิธีวันไหว"ครู ประจำป:การศึกษาข้ึนทุกชั้นป: 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือปลูกฝ>งประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว"ครูแก�นักเรียน 
5.2 เพ่ือครู-อาจารย= นักเรียน นักศึกษา เจ"าหน"าท่ีของวิทยาลัยฯ ทำบุญและประกอบพิธีระลึก ถึงพระคุณของคุณครู 
อาจารย=ร�วมกัน  
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำนวน   142 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือปลูกฝ>งประเพณีวัฒนธรรมพิธีไหว"ครูแก�นักเรียนนักศึกษา  
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2563 2564 2564 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

20,000   

 

รวมท้ังสิ้น      20,000    
10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจอ�อนน"อมรู"จักบุญคุณ บิดา มารดา ครูอาจารย=และผู"มีพระคุณ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา จะสืบทอดประเพณีการไหว"ครูต�อไป 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ) หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 15 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย=  
กลยุทธ= 1.2 ร�วมทำนุบำรุงศาสนา และส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม     

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อให"นักเรียนได"รู"จักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง)  มากขึ้นรู"จักใช"เวลา
ว�างให"เกิดประโยชน= ได"ทำกิจกรรมร�วมกับเพ่ือนและยังเป)นการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 
 5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"นักเรียนได"รู"จักและเห็นความสำคัญของวัฒนาธรรม ประเพณีไทย (ลอยกระทง) 
 5.2 เพ่ือให"นักเรียนได"รู"จักเวลาว�างให"เกิดประโยชน= ได"ทำกิจกรรมร�วมกับเพ่ือน  
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 จำนวน   142  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนได"สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยท่ีดีต�อไป 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

 

รวมท้ังสิ้น      2,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียนจะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ต�อไป 
 10.2 นักเรียน ห�างไกลยาเสพติด 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ........................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)     หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 16 
โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย8 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย=   
กลยุทธ= 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วยวิทยาลัยฯ กำหนดให"นักเรียน นักศึกษาต"องผ�านกิจกรรม โดยกำหนดโครงการจัดกิจกรรม                
วันสำคัญต�างๆ ให" นักเรียนซึ่งเป)นกิจกรรมพิเศษที่นักเรียน นักศึกษาพึงปฏิบัติได"สำนึกในหน"าที่ของปวงประชาชน
ชาวไทยยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย=และเข"าร�วมกิจกรรมด"วยความเต็มใจ 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"นักเรียนเข"าร�วมกิจกรรมวันสำคัญต�าง ๆ ตลอดป:การศึกษา 
 5.2 เพ่ือให"นักเรียนฝUกการทำงานเป)นหมู�คณะ 
 5.3 เพ่ือปลูกจิตสำนึกให"นักเรียนยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย= 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู"บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 38 คน 
  6.1.2 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 จำนวน   142  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 สร"างจิตสำนึกที่ดีให"กับนักเรียน ปวช. ในการเข"าร�วมกิจกรรมวันสำคัญต�างๆ และส�งเสริม
ให"มีการทำงานเป)นหมู�คณะ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 207 ~ 
 

 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

๒๐,000   

 

รวมท้ังสิ้น      ๒๐,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 ปลูกจิตสำนึกให"กับนักเรียนยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย= 
 10.2 นักเรียนจะได"ห�างไกลจากยาเสพติด 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)   หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 17 
โครงการปVองกันและแก�ไขป[ญหาสารเสพติด 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก   

แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย=   
กลยุทธ= 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ป>จจุบันเยาวชน และประชาชนชาวไทย ให"ความสำคัญถึงอันตรายจากยาเสพติดน"อยลง  อีกท้ังเยาวชน  ใน
สังคมไทยมรความอยากรู" อยากลอง ขาดการปRองกันที่ถูกวิธี ดังนั้นเพื่อเป)นการปRองกันและแก"ไขป>ญหายาเสพติด
และเป)นการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกจึงได"คิดจัดโครงการนี้   
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือสร"างกระแสนิยมและเสริมสร"างภูมิคุ"มกันทางจิตใจให"กับนักเรียนไม�ให"ยุ�งเก่ียวกับยาเสพติด 
 5.2 เพ่ือสนับสนุนให"นักเรียนให"จัดกิจกรรมสร"างสรรค=โดยการสนับสนุนของสังคม 
 5.3 เพ่ือเผยแพร�ความรู"เก่ียวกับการปูองกันและแก"ไขป>ญหายาเสพติดในนักเรียน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 จำนวน   142   คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือสร"างกระแสนิยมและเสริมสร"างภูมิคุ"มกันทางจิตใจให"กับนักเรียนไม�ให"ยุ�งเก่ียวกับยาเสพติด 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

 

รวมท้ังสิ้น      1,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียนจะได"มีการปRองกันและแก"ไขป>ญหาจากยาเสพติด 
 10.2 นักเรียนจะได"ห�างไกลจากยาเสพติด  
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)    หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 18 
โครงการกิจกรรม To Be Number One และการประกวด To Be Number One 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ ชมรม To Be Number One งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 2 พัฒนาพลเมืองด"วยหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ= 2.2 ส�งเสริมสุขภาพพลเมืองด"วยการกีฬา และนันทนาการ 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได"กำหนดให"มีการจัดกิจกรรม To Be Number One เพ่ือส�งเสริมให"นักเรียน นักศึกษา
ให"รวมตัวกันทำกิจกรรมสร"างสรรค=  และมีความสุข มีความกล"าแสดงออกในทางท่ีถูกต"อง และเป)นการใช"เวลาว�างให"
เกิดประโยชน= ห�างไกลจากยาเสพติด และปลูกจิตสำนึกให"นักเรียนเป)นพลเมืองท่ีดีต�อสังคม 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือให"นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ= 
 5.2. เพ่ือส�งเสริมภาวะผู"นำให"กับนักเรียน และมีความกล"าแสดงออกท่ีถูกต"อง 
 5.3  เพ่ือให"นักเรียน ได"รู"จักใช"เวลาว�างให"เกิดประโยชน= ห�างไกลยาเสพติด 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้นปวช.2 และปวช.3 จำนวน   142  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีสุขภาพร�างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ= และมีความสุขกับการออกกำลังกาย 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

2,000   

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู"เรียนป: 65 
และงบ
สนับสนุนอ่ืน
จาก สอศ. 

รวมท้ังสิ้น      2,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียนมีความกล"าแสดงออกท่ีถูกต"อง 
 10.2 นักเรียน ได"รู"จักใช"เวลาว�างให"เกิดประโยชน= ห�างไกลยาเสพติด 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)   หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 19 
โครงการดำเนนิงานองค8การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนา  และเทิดทูนพระมหากษัตริย=   
 กลยุทธ= 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วยการดำเนินการกิจกรรมในป>จจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได"เน"นให"นักเรียนได"
ดำเนินกิจกรรมหลักที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได"กำหนดเพื่อปZดโอกาสให"นักเรียนได"เรียนรู"กิจกรรม 
และให"นักเรียนได"เปZดโอกาสให"แก�ตัวเองได"เรียนรู"การมีคุณธรรม จริยธรรม รู"จักแก"ไขป>ญหาการวางแผนการ
ดำเนินงาน และการเขียนโครงการตลอดจนการปฏิบัติงานอย�างมีระบบ ระเบียบเพ่ือเป)นประสบการณ=ควบคู�วิชาการ
และเป)นการส�งเสริมให"นักเรียนมีความเป)นผู"นำเยาวชนท่ีดีได"ในอนาคต   
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือให"สามารถดำเนินกิจกรรมหลัก ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดเป)นอย�าง
น"อย กิจกรรมละ 1 โครงการ 
 5.2. เพ่ือให"นักเรียนรู"จักกระบวนการกลุ�ม ก�อให"เกิดความสามัคคี การช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 จำนวน   142  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพ่ือก�อให"เกิดกระบวนการกลุ�ม ก�อให"เกิดความสามัคคีในหมู�คณะ และรู"จักการช�วยเหลือซ่ึง
กันและกัน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

 

รวมท้ังสิ้น      3,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียนรู"จักกระบวนการกลุ�ม ก�อให"เกิดความสามัคคี การช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)   หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 20 
โครงการสานสัมพันธ8พ่ีน�อง (ต�อนรับปDใหม�  2565) 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก   
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย=   
 กลยุทธ= 1.1  จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป)นการแสดงถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลป:ใหม� และช�วยส�งเสริมให"เกิดความสามัคคีระหว�างรุ�นพ่ี
กับรุ �นน"อง ให"ม ีการรวมตัวกันทำกิจกรรมอย�างสร"างสรรค=  และมีความสุข เช �น  การตักบาตรตอนเช"า                      
การรับประทานอาหารร�วมกันการแลกเปลี่ยนของขวัญและกิจกรรมนันทนาการและเป)นการปลูกจิตสำนึกให"
นักเรียนเป)นพลเมืองท่ีดีต�อประเทศชาติ   
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือเป)นการแสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลป:ใหม� 
 5.2. เพ่ือให"นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว�างรุ�นพ่ีกับรุ�นน"อง 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 จำนวน  142  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว�างรุ�นพ่ีกับรุ�นน"อง 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

5,000   

 

รวมท้ังสิ้น      5,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียนได"แสดงออกถึงประเพณีอันดีงามในเทศกาลป:ใหม� 
 10.2 นักเรียนแสดงถึงความสามัคคีระหว�างรุ�นพ่ีกับรุ�นน"อง 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 21 
โครงการเช�าร�วมการแข�งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก   
 แผนยุทธ=ศาสตร=ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู�ความพร"อมในการเป)นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ= 3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให"มีสมรรถนะได"มาตรฐานทั้งในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน"าที ่ในการจัดการศึกษา                   
เพ่ือให"ผู"เรียนมีความรู"ด"านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การจัดการแข�งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน
เป)นแนวทางหนึ่งที่มุ�งเพื่อส�งเสริมให"ผู"เรียนมีโอกาสฝUกทักษะตนเอง  เข"าร�วมการแข�งขันเพื่อให"รู"             ระดับ
ความสามารถของตนเอง สามารถนำจุดพกพร�องมาปรับปรุงแก"ไขให"มีทักษะท่ีถูกต"องและรู"จักการแก"ไขป>ญหาเฉพาะ
หน"าที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถนำไปใช"ในการแก"ป>ญหาในชีวิตประจำวันได"                    เพ่ือ
ส�งเสริมการปลูกจิตสำนึกให"นักเรียนมีความเป)นผู"นำต�อไป 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือส�งเสริมให"นักเรียนคิดเป)นทำเป)น  แก"ป>ญหาเป)น  กล"าตัดสินใจลงมือปฏิบัติงานเม่ือมีโอกาส 
 5.2  นักเรียนได"แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ=ระหว�างนักเรียนอย�างกว"างขวาง   
 5.3 เพ่ือกระตุ"นให"นักเรียนสามารถนำไปใช"ประโยชน=ต�อชีวิตประจำวัน สังคมและการพัฒนาประเทศต�อไป 
ตลอดจนเป)นการเตรียมความพร"อมในการเข"าร�วมแข�งขันในระดับภาคและระดับชาติต�อไป 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 จำนวน   142  คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 เพื่อกระตุ"นให"นักเรียนสามารถนำไปใช"ประโยชน=ต�อชีวิตประจำวัน  สังคมและการพัฒนา
ประเทศต�อไป ตลอดจนเป)นการเตรียมความพร"อมในการเข"าร�วมแข�งขันระดับภาคและระดับชาติต�อไป 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม และสถานท่ีแข�งขันทักษะในระดับภาคและระดับชาติ 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

๕,000   

 

รวมท้ังสิ้น      ๕,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียน นักศึกษา ได"รับประสบการณ=และทักษะในวิชาชีพ 
 10.2 นักเรียน นักศึกษา กล"าคิดกล"าทำตลอดจนกล"าแสดงออกในทางท่ีถูกต"อง 
 10.3 นักเรียน นักศึกษา มีความภาคภูมิใจผลงานและเป)นแบบอย�างท่ีดี 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 22 
โครงการศึกษาดูงานบูรณาการรายวิชา-ทุกแผนก 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
     งานพัฒนาหลักสูตร แผนกวิชา  
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 2  ปฏิรูปด"านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ม.๒) 
 เปRาประสงค=พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให"สอดคล"องกับความต"องการของสถานประกอบการ/ประชาคม
อาเซียน  และจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให"มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  
 กลยุทธ= 1.3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยฯ ได"เปZดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2556) และหลักสูตรประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2556) ฝAายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ ฝAายวิชาการ ได"จัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมให"กับนักเรียน นักศึกษา โดยจัดให"มีการศึกษาดูงานซ่ึงเป)นการบูรณาการต�อการเรียนการสอน เพื่อสนอง
นโยบายของรัฐบาลดำเนินงานตามแผนกลยุทธศาสตร=ที่กำหนดในด"านการพัฒนาศักยภาพของผู"เรียนและเป)นการ
ส�งเสริมปลูกจิตสำนึกให"กับนักเรียนมีความเป)นผู"นำมากข้ึน 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
     5.2 เพ่ือเปZดโลกทัศน=ท่ีกว"างไกลให"กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
     5.3 งานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ 
 6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.2 และปวช.3 จำนวน   142  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

19,000   

 

รวมท้ังสิ้น      19,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียน  นักศึกษา ได"เรียนรู"สิ่งต�างๆ ได"มากข้ึนและนำสิ่งต�างๆท่ีได"มาปฏิบัติงานได"อย�างมี 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 23 
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค=  พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองท่ีดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก   
 แผนยุทธ=ศาสตร=ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู�ความพร"อมในการเป)นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ= 3.1 ผลิตและพัฒนากำลังคนให"มีสมรรถนะได"มาตรฐานท้ังในประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและระดับ
สากล 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื ่อเป)นการส�งเสริมให"น ักเร ียน  ได"นำเอาผลงานทางวิชาการที ่ได "จ ัดทำมาแล"วทั ้งส ิ ่งประดิษฐ=                    
คนรุ�นใหม� โครงงานวิทยาศาสตร=ฯ  มาแสดงให"ทุกคนได"รับรู"จะได"เป)นการกระตุ"นความคิดสร"างสรรค=ของนักเรียน ใน
การคิดค"นนวัตกรรมใหม� ๆ ข้ึนมา และเป)นการส�งเสริมความเป)นผู"นำให"กับนักเรียนด"วย 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1  เพ่ือให"นักเรียนได"แสดงผลงานท่ีได"จัดทำด"วยตัวเอง 
 5.2  เพ่ือให"นักเรียนกล"าคิดกล"าทำแสดงออกในทางท่ีถูกต"อง 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำนวน   70  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 พัฒนาผู"เรียนให"เกิดการเรียนรู"สิ่งใหม� ๆ เพ่ือประยุกต=ใช"ในวิชาชีพท่ีเรียน   
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
2564 2565 2565 2565 

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

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

 

รวมท้ังสิ้น      1,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1  นักเรียนได"เรียนรู"สิ่งต�างๆ ได"มากข้ึนและนำสิ่งต�างๆ ท่ีได"มาปฏิบัติงานได"อย�างมีประสิทธิภาพ 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 24 
โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร�างวินัยจราจร 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค= พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย=   
 กลยุทธ= 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 อุบัติเหตุทางถนนเป)นสาเหตุสำคัญในลำดับต"นๆของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนรวมท้ัง                 
ทำให"เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนส�วนใหญ�ผู"ขับขี่รถจักรยานยนต=และ
รถยนต=มีความประมาทและขาดทักษะความรู"ในการขับข่ีรถจักรยานยนต=และรถยนต=ท่ีถูกต"อง รวมถึงการมีจิตสำนึก
และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต�ออุบัติเหตุบนท"องถนน ดังนั้นทาง วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงครามจึงได"จัดทำ
โครงการขับข่ีปลอดภัยเสริมสร"างวินัยจราจรข้ึน 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"ผู"เข"ารับการฝUกอบรม มีความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการขับข่ี
รถจักรยายนต=อย�างถูกต"องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
     5.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
     5.3 เพ่ือกระตุ"นให"ผู"เข"ารับการอบรมทุกคนตระหนักถึงผลเสียหายเม่ือเกิดอุบัติเหตุ 
 6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำนวน   100 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ปลูกจิตสำนึกท่ีดีในการใช"รถใช"ถนนลดการสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุนักเรียน   
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

1,500   

 

รวมท้ังสิ้น      1,500    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 เพ่ือให"ผู"เข"ารับการฝUกอบรม มีความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับอุบัติภัย กฎหมายจราจรและทักษะการขับข่ี
รถจักรยายนต=อย�างถูกต"องตามหลักการขับข่ีปลอดภัย 
     10.2 เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 25 
โครงการแผนปลูกจิตสำนึกและเสริมสร�างความเป<นพลเมืองไทยพลเมืองโลก 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค= พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย=   
 กลยุทธ= 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ได"รับการประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2539 มีเนื้อที่ 11 ไร� 2 งาน 21 ตารางวา         
(ที่ราชพัสดุฯ) โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต�อดีตจนถึงป>จจุบัน ดังนั้น องค=การวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝAายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได"จัดทำโครงการสถาปนาวิทยาลัยสารพัด
ช�างสมุทรสงคราม ประจำป:ข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุกป: ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม เพ่ือให"
ได"รำลึกผู"มีพระคุณที่ได"ร�วมกันก�อตั้งวิทยาลัยฯ เป)นการอนุรักษ=วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
เอาไว" และเป)นการส�งเสริมความสัมพันธ=ท่ีดีงามระหว�างครู เจ"าหน"าท่ีและนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"คณะครู อาจารย= เจ"าหน"าท่ีและนักเรียน ได"รำลึกถึงผู"มีพระคุณท่ีได"ร�วมกันก�อต้ังวิทยาลัย 
 5.2 เพ่ือเป)นการเสริมสร"าง อนุรักษ= พัฒนา และจรรโลงไว"ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 5.3 เพ่ือเป)นการส�งเสริมความสัมพันธ=อันดีงามระหว�างคณะครู อาจารย= เจ"าหน"าท่ีและนักเรียน  
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 ครู เจ"าหน"าท่ีและนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯเข"าร�วมกิจกรรมไม�น"อยกว�าร"อยละ 80  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 คณะครู-อาจารย= บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ได"ร�วมกันรำลึกถึงผู"มีพระคุณและ
เสริมสร"าง อนุรักษ= พัฒนา และจรรโลงไว"ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และคณะครู-อาจารย= บุคลากร และ
นักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธ=อันดีงามระหว�างกัน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

3.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.  สรุปและประเมินผล             
 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

3,000   

 

รวมท้ังสิ้น      3,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 คณะครู-อาจารย=เจ"าหน"าท่ีและนักเรียนนักศึกษาได"รำลึกถึงผู"มีพระคุณท่ีก�อต้ังสถานศึกษา และทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.2 คณะครู-อาจารย= บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร�วมกันเสริมสร"าง อนุรักษ= พัฒนา และ จรรโลงไว"
ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 10.3 คณะครู-อาจารย= บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา มีความสัมพันธ=อันดีงามระหว�างกัน 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ........................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)  หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 26 
โครงการส�งเสริมค�านิยมหลัก 12 ประการ 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 

2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค= พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย=   
 กลยุทธ= 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากป>จจุบันเทคโนโลยีด"านการสื่อสารท่ีไร"ขีดจำกัดและรวดเร็วทำให"เกิดการไหลบ�าของข"อมูลข�าวสาร
และวัฒนธรรมต�างชาติสามารถเข"ามาในสังคมของคนไทยได"ง�าย จึงทำให"หลายครั้งจึงเกิดพฤติกรรมที่ไม�เหมาะสม 
แปลกใหม� สับสนและขัดแย"งเกิดข้ึนในสังคม ส�งผลให"นักเรียนได"รับผลกระทบจากข"อมูล ข�าวสารและวัฒนธรรมท่ีไม�
เหมาะกับสภาพสังคม โดยกระบวนการลอกเลียนแบบ ดัดแปลงจนทำให"นักเรียนลืมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี มารยาทหรือหน"าท่ีท่ีนักเรียนควรพึงปฏิบัติ ด"วยเหตุผลดังกล�าวแผนกปกครองจึงได"นำนโยบายของรัฐบาล
ที่ต"องการให"คนไทย(รวมทั้งนักเรียน)หันมาใส�ใจค�านิยมที่ประชาชนคนไทยพึงมี เพื่อเป)นการสร"างเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค=ให"กับนักเรียน  
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู"อ่ืนและกตัญ¤ูกตเวทีต�อผู"มีพระคุณ   
 5.2 เพ่ือจัดกิจกรรมส�งเสริมค�านิยมหลักของคนไทย 12  ประการให"กับนักเรียน 
 5.3 เพ่ือบูรณาการการส�งเสริมค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู" หลักสูตร
สถานศึกษา 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1  นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม ทุกคน ได"รับการพัฒนา ส�งเสริมค�านิยมหลัก            
ของคนไทย 12 ประการ 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีคุณลักษณะตามค�านิยมหลักของคนไทย                   
12 ประการ ตามจุดเน"นในระดับช�วงชั้น 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการ
ดำเนินงาน 

            

3.  ดำเนินงานตาม
โครงการ 

            

4.  สรุปและประเมินผล             
 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

 

รวมท้ังสิ้น      1,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียนมีความเอ้ืออาทรผู"อ่ืนและกตัญ¤ูกตเวทีต�อผู"มีพระคุณ  
 10.2 จัดกิจกรรมส�งเสริมค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให"กับนักเรียน 
 10.3 บูรณาการการส�งเสริมค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการกับการจัดการเรียนรู" หลักสูตรสถานศึกษา 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)   หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 27 
โครงการสร�างจิตสำนึกรักชาติ รู�ประวัติศาสตร8ชาติไทย 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ องค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย  
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ที่ 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกจิตสำนึก และเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค= พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก 
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1 ส�งเสริมความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย= 
 กลยุทธ= 1.1 จัดกิจกรรมปลูกฝ>งความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย= 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ประวัติศาสตร= ถือเป)นการปูพื้นฐานทางด"านจิตใจ ทำให"เกิดจิตสำนึก และความภาคภูมิใจในประเทศชาติ 
รวมถึงการรู"จักคุณค�าและรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษสั่งสมไว"ให" ประวัติศาสตร=ช�วยให"เรียนรู"เรื่องราวจาก
อดีตเพ่ือเป)นบทเรียนสำหรับป>จจุบัน องค=ความรู"ท่ีหลากหลายจากการศึกษาประวัติศาสตร= จะทำให"เข"าใจถึงป>ญหา 
สาเหตุของป>ญหา และผลกระทบจากป>ญหานั้นๆได" เป)นวิชาที่สอนให"นักเรียนมองอะไรแบบรอบด"าน หลายมุมมอง
โดยใช"หลักฐานและความเป)นเหตุเป)นผลประกอบ มากกว�ามองอะไรเพียงมุมมองเดียว ท�ามกลางสังคมไทยขณะนี้ ท่ี
มีการแบ�งเป)นฝ>กฝAาย เกิดการเผชิญหน"ากันไม�มากก็น"อยนั้น ประวัติศาสตร=อาจจะทำหน"าท่ีได"ดี ในการอบรมสั่งสอน
ให"นักเรียน หรือผู"คนในสังคมให"รู"จักการใช"เหตุผล คิดวิเคราะห=มองอะไรอย�างหลากหลาย พยายามวางตัวเป)นกลาง 
ไม�เชื่อข"อมูลฝAายใดฝAายหนึ่งอย�างง�ายๆ แล"วคิดใคร�ครวญโดยถือหลักของเหตุผล ในระดับของป>ญญาชนมากกว�า
ความรุนแรง 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1. เพ่ือสร"างความรู" ความเข"าใจ ท่ีถูกต"องเก่ียวกับประวัติศาสตร=ชาติไทย 
 5.2. เพ่ือให"เกิดความตระหนักถึงคุณค�าและความสำคัญในประวัติศาสตร=แห�งการสร"างชาติบ"านเมืองด"วย
สถาบันพระมหากษัตริย=ให"นักเรียนในสถานศึกษา 
 5.3. เพ่ือปลูกฝ>งนักเรียนให"เกิดความรัก ความภูมิใจและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย= 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำนวน   100  คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.1.1 นักเรียนมีความรู" ความเข"าใจ ที่ถูกต"องเกี่ยวกับประวัติศาสตร=ชาติไทย และตระหนักถึง
คุณค�าและความสำคัญในประวัติศาสตร=แห�งการสร"างชาติบ"านเมืองด"วยสถาบันพระมหากษัตริย= 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 229 ~ 
 

 

8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ. 
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

 

รวมท้ังสิ้น      1,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1 นักเรียนได"รับความรู" ความเข"าใจ ท่ีถูกต"องเก่ียวกับประวัติศาสตร=ชาติไทย 
 10.2 นักเรียนได"มีความตระหนักถึงคุณค�าและความสำคัญในประวัติศาสตร=แห�งการสร"างชาติบ"านเมือง
ด"วยสถาบันพระมหากษัตริย=ให"นักเรียนในสถานศึกษา 
 10.3 นักเรียนเกิดความรัก ความภูมิใจและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย= 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)    หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 28 
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล�อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ที่ 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
 เปRาประสงค= พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 2 พัฒนาพลเมืองด"วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ=ท่ี 2.1 ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ=สิ่งแวดล"อม 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรรมการองค=การนักวิชาชีพฯ และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได"เล็งเห็นถึงการที่ต"องปลูกฝ>ง
จิตสำนึกท่ีดีและมีความตระหนักต�อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดยเฉพาะสิ่งแวดล"อมภายในสถานศึกษาซ่ึง
เปรียบเสมือนที่อยู�อาศัยของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงพื้นที่ใกล"เคียงสถานศึกษา และเป)นส�วนหนึ่งของกิจกรรมใน
แผนส�งเสริมอนุรักษ=ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม ฉะนั้นเพื่อเป)นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให"แก�นักเรียน นักศึกษา การมี
ส�วนร�วมช�วยเหลือสถานศึกษา การรู"จักการทำงานเป)นทีมจึงได"เสนอโครงการพัฒนาสิ่งแวดล"อมภายในและภายนอก
สถานศึกษาข้ึน 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือส�งเสริมให"นักเรียน นักศึกษาดูแลรักษาความสะอาดเพ่ิมข้ึน 
 5.2 เพ่ือปลูกจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษ=ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
 5.3 เพ่ือเสริมสร"างการทำงานเป)นทีมให"แก�นักเรียน นักศึกษา 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม จำนวน ๑0๐ คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการอนุรักษ=ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมเพ่ิมข้ึน 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

 

รวมท้ังสิ้น      1,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1  พ้ืนท่ีภายในสถานศึกษามีความสะอาดมากยิ่งข้ึน 
 10.2  นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติท่ีดีต�อการอนุรักษ=ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)   หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 29 
โครงการส�งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ คณะกรรมการองค=การนักวิชาชีพในอนาคตแห�งประเทศไทย 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร=ที่ 6 สนับสนุนส�งเสริมการปลูกฝ>งจิตสำนึกและเสริมสร"างความเป)นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  
 เปRาประสงค= พัฒนาเสริมสร"างพลเมืองไทยให"มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย= เป)นพลเมืองที่ดี
ของประเทศและพลเมืองท่ีดีของโลก  
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 2 พัฒนาพลเมืองด"วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ= 2.2 ส�งเสริมสุขภาพพลเมืองด"วยกีฬาและนันทนาการ   
 แผนยุทธศาสตร=ท่ี 3 พัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยสู�ความพร"อมในการเป)นพลเมืองโลกท่ีดี  
 กลยุทธ= 3.2 ปรับภาพลักษณ= ทัศนคติ และสร"างการยอมรับของสังคมและประเทศ 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได"เล็งเห็นว�า การอาสาพัฒนา เป)นงานที่เสียสละความสุขสบายของตนเองหรือประโยชน=ของ
ตนเองให"แก�ผู "อื ่น นักเรียน นักศึกษา นั้นก็มีส�วนที่จะช�วยเหลือ เสียสละ สร"างแรงกระตุ"นในการเป)นคนดี เป)น
พลเมืองที่ดี ความรู"ความสามารถทางด"วยทักษะวิชาชีพไปใช"ให"เกิดประโยชน=แก�สังคม ชุมชน หรือหน�วยงานต�าง ๆ 
อาทิ เช�น การซ�อมอุปกรณ=เครื่องใช"ไฟฟRา เปลี่ยนถ�ายน้ำมันเครื่อง สอนอาชีพเพื่อน"อง ทาสีอาคารเรียนห"องสมุด 
ปรับปรุงพ้ืนท่ี ตัดหญ"าในเขตชุมชน ช�วยเหลือทำความสะอาดอาคารต�าง ๆ ภายในวัด ซ่ึงเป)นเรื่องท่ีดีในการปลูกฝ>ง
จิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม สอดคล"องกับปรัชญาสถานศึกษาคุณธรรมของวิทยาลัยฯ ที่ว�า สุภาพ พอเพียง จิตอาสา 
ฉะนั้นจึงเห็นควรในการสนับสนุนในด"านจิตอาสา การช�วยเหลือผู"อ่ืนให"เกิดข้ึนจากนักเรียน นักศึกษา  
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกเป)นจิตอาสามากยิ่งข้ึน 
 5.2 เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา ได"เรียนรู"การนำความรู"ด"านวิชาชีพไปใช"ประโยชน= 
 5.3 เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคีมีส�วนร�วมในการทำงาน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 30 คน  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 สามารถช�วยเหลือชุมชนและสังคมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงครามได" 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

-   

 

รวมท้ังสิ้น      -    
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
 10.1  ประชาชนพึงพอใจ การเป)นจิตอาสาท่ีดีของนักเรียน 
 10.2  นักเรียนตอบสนองและช�วยเหลือสังคมได" 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ........................(นายธีรทัต  สื่อสุวรรณ)    หัวหน"างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
 
 
 
 
 
 

 



    แผนปฏิบัติราชการ       ประจำป:งบประมาณ 2565 
 

~ 234 ~ 
 

 

โครงการท่ี 30 
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวัยรุ�นยุคใหม� บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ งานศูนย8ข�อมูลและสารสนเทศ 
     งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ   � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
     � โครงการตามภาระงานประจำ 
     � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 

กลยุทธ=และมาตรการของสถานศึกษา 
       ประเด็นยุทธศาสตร=ท่ี 3 ปฏิรูปด"านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

เปRาประสงค=  เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา เข"าใจ ระบบสารสนเทศและใช"งานอย�างมีคุณภาพและได"มาตรฐาน 
แผนยุทธศาสตร=ท่ี 1  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด"วยวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม มีระบบฐานข"อมูลสารสนเทศ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และ
หน�วยงานต"นสังกัด ดังนั้นจึงจำเป)นต"องเตรียมความพร"อมในการจัดทำระบบให"มีความพร"อมในการใช"งานต�อไป และ
สร"างความเข"าใจในการเข"าถึงระบบสารสนเทศ 
5. วัตถุประสงค8 
 5.1 เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา รู"และเข"าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.2 เพ่ือให"สามารถใช"งานเทคโนโลยีสารสนเทศให"มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต"อง ชัดเจน 
6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคน ได"อบรม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาใช"เทคโนโลยีสารสนเทศได" 
7. พ้ืนท่ีดำเนินการ วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

2564 2565 2565 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

1.  เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

            

2.  วางแผนการดำเนินงาน             
3.  ดำเนินงานตามโครงการ             
4.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           

 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมายเหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
64 

อกศ.  
65 

บกศ. อ่ืนๆ 

ค�าตอบแทน,ค�าใช"สอย, 
ค�าวัสดุ 
*(ท้ังหมดถัวจ�ายทุก
รายการ) 

    

 

1,000   

 

รวมท้ังสิ้น      1,000    
 

10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ   
      10.1 นักเรียน นักศึกษา รู"เท�าทันเทคโนโลยี และสามารถใช"งานได"อย�างถูกต"อง 
11. ป[ญหาและอุปสรรค           - 
12. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 12.1 จากผลการดำเนินการ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
13. ผู�เสนอโครงการ.......................(นางสาวสุทธดา เมืองเสน)   หัวหน"างานศูนย=ข"อมูลสารสนเทศ 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 31 
โครงการ จัดซ้ือเวชภัณฑ!ในการรักษาพยาบาล 

๑. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดขอบ  นางสาวสุรีย8ฉาย นาชัยดูล 
๒. ลักษณะโครงการ  � โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    � โครงการตามภาระงานประจำ 
    � โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 ข"อ ๑๐.  นโยบายเร�งด�วน  (ดำเนินการให"เห็นผลใน ๓ เดือน) 
ข"อ ๙.  เร�งทบทวนมาตรการความปลอดภัยสำหรับสถาบันการศึกษาต�าง ๆ เก่ียวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอก
สถานศึกษาและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส�งเป)นหมู�คณะของนักเรียน  นักศึกษาครู 
อาจารย=และบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีผลบังคับใช"ให"ทุกสถาบันการศึกษายึดถือเป)นแนวทางปฏิบัติอย�าง
เคร�งครัด 
๔. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  ได"มีห"องพยาบาลไว"ให"กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  สำหรับการปฐม
พยาบาลเบื้องต"น  ซึ่งการปฐมพยาบาลเบื้องต"นเป)นสิ่งจำเป)นในการรักษาพยาบาล  ดังนั้น  งานสวัสดิการนักเรียน  
นักศึกษา  มีความจำเป)นต"องจัดซ้ือเวชภัณฑ=และอุปกรณ=ต�าง ๆ 
๕. วัตถุประสงค8 
 ๕๑  เพื่อจัดเตรียมเวชภัณฑ=และอุปกรณ=ในการปฐมพยาบาลเบื้องต"นให"เพียงพอแก�นักเรียน นักศึกษาและ
บุคลากรของวิทยาลัยฯ   
 ๕๒  ห"องพยาบาลมีอุปกรณ=ในการปฐมพยาบาลเบื้องต"นเพียงพอกับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ของ
วิทยาลัยฯ 
๖. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
 ๖๑  เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑  นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  และปวส.  จำนวน  ๓๕๐  คน   
                               บุคลากรของวิทยาลัยฯ จำนวน  35  คน 
 ๖.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๖.๑.๒  นักเรียน  นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได"รับบริการ โดยการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต"น  เพียงพอ  ก�อนท่ีจะส�งต�อถึงมือแพทย= 
๗. พ้ืนท่ีดำเนินการ   ห"องปฐมพยาบาล  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
๘. วิธีดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 
 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ ๒๕๖๕ 

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

            

๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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๙. ค�าใช�จ�าย 
  หมวดรายจ�าย           
 
รายจ�าย  

จำนวน    
หน�วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
หมาย
เหตุ งปม.

ระยะสั้น 
งปม.
ปวช. 

งปม.
ปวส. 

อกศ. 
๖4 

อกศ.  
๖5 

บกศ. อ่ืนๆ 

๑. ค�าตอบแทน          
๒. ค�าใช"สอย          
๓. ค�าวัสดุ      10,000    

รวมท้ังส้ิน      10,000    
 

๑๐. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ นักเรียน  นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ได"รับบริการ  โดยการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต"นได"ทันต�อความต"องการ  

๑๑. ป[ญหาและอุปสรรค ไม�มี  
๑๒. การติดตามประเมินผล จากผลการดำเนินงาน  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 
๑๓. ผู�เสนอโครงการ........................(นางสาวสุรีย=ฉาย นาชยัดูล) หัวหน"างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
๑4. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ 
       รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
๑5. ผู�เห็นชอบโครงการ...................(นายสุรชาติ   ชื่นพิชัย) รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 
       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
๑6. ผู�อนุมัติโครงการ.......................(นายธนวัฒน=   สีเมฆ)  รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 
                ผู"อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการตามวัตถุประสงค ์
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ลำดับ โครงการตามวัตถุประสงค8 ผู�รับผิดชอบ 

1 โครงการเย่ียมบ"าน หอพัก บ"านเช�า และท่ีอยู�อาศัยของนักเรียน นักศึกษา ประจำป: 2565 อ.ธเนศ 

2 โครงการคัดกรองผู"เรียน อ.ธเนศ 

3 โครงการติดตามผู"เรียนท่ีออกกลางคันกลับเข"าสู�ระบบการศึกษา อ.ธเนศ 
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โครงการท่ี 1 
โครงการเย่ียมบ�าน หอพัก บ�านเช�า และท่ีอยู�อาศัยของนักเรียน นักศึกษา ประจำปD 2565 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ   บุญโตนด   งานครูท่ีปรึกษา  ฝhายพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 5 นโยบายท่ัวไป  การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�าเทียมเป)นธรรมและเข"าถึงองค=ความรู"ในการ
ดำเนินชีวิตได"อย�างต�อเนื่อง 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการศึกษาในป>จจุบัน นอกจากวิทยาลัยแล"ว ผู"ที่มีบทบาทสำคัญในการร�วมกันจัดการศึกษา  คือ 
ผู"ปกครองและชุมชน ครูต"องรู"สภาพป>ญหาต�าง ๆ ที่แท"จริง ซึ่งจะทำให"การแก"ไขป>ญหาต�าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให"เป)นประโยชน=แก�นักเรียน   ซึ่งถือเป)นผู"ที่จะพัฒนาชาติ บ"านเมืองต�อไป ป>จจุบัน
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได"เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได"บั่นทอนคุณภาพ  ชีวิตมนุษย=ในสังคม
เป)นอย�างมาก  ผู"ที่ได"รับผลกระทบมากก็คือ  เยาวชน  ที่อยู�ในสถาบันครอบครัวอัน ประกอบด"วย พ�อ  แม�  ซึ่งมี
เวลาให"ลูก ๆ น"อยลง  บางครอบครัวแทบจะไม�มีเวลาอบรมสั่งสอน  ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลาน  ทำให"การ
ดูแลเยาวชนไม�ท่ัวถึง  ส�งผลให"นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม�พึงประสงค=  ด"วยเหตุนี้  โรงเรียนจึงได"จัดโครงการเยี่ยมบ"าน
ขึ้น  เพื่อสร"างความสัมพันธ=อันดีระหว�างบ"านและโรงเรียน  อีกทั้งยังเป)นการช�วยแก"ไขและลดป>ญหาต�าง ๆ ที่เกิด
ข้ึนกับนักเรียน  เป)นการเสริมสร"าง  พัฒนานักเรียนให"เติบโตอย�างมีคุณภาพ 
5. วัตถุประสงค8 

5.1. เพ่ือสร"างความสัมพันธ=อันดีระหว�างครู  ผู"ปกครอง  และนักเรียน   
5.2  เพ่ือช�วยแก"ไขและลดป>ญหาต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 
5.3  เพ่ือให"ครู นักเรียน และผู"ปกครองให"มีความใกล"ชิดมากข้ึน 
5.4  เพ่ือนิเทศ กำกับ การติดตามและส�งเสริมการดำเนินงานระหว�างครู นักเรียน และ ผู"ปกครอง ให"ดีข้ึน 
5.5  เพ่ือสร"างความเข"าใจของระหว�างครู นักเรียน และ ผู"ปกครอง ให"ตรงกันในการดำเนินงานของ

โรงเรียน 
5.6  เพ่ือให"ครูและผู"ปกครองได"แลกเปลี่ยน แนวความคิดในการจัดการเรียนการสอน 
5.7  เพ่ือให"ครูได"รู"สภาพความเป)นอยู�ของนักเรียน ซ่ึงจะได"เป)นข"อมูลในการจัดการเรียนการสอนต�อไป 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ     

6.1.1  บ"านนักเรียน จำนวน  142  หลัง 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ผลการดำเนินงานเป)นไปด"วยความเรียบร"อยและ เกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ 
7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ    
 บ"าน/หอพัก/บ"านเช�า/ท่ีอยู�อาศัยของนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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8. วิธีการดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             

 

9. ค�าใช�จ�าย 
          หมวด 
 
รายจ�าย            

จำนวน 
หน�วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม.ระยะส้ัน งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.64 อกศ.65 บกศ. อื่นๆ 

1.  ค�าตอบแทน         
15,000 

ใช"เงินของ
โครงการลด
ป>ญหาการ

ออกกลางคัน  
ถั่วเฉล่ียจ�าย
ทุกรายการ 

2.  ค�าใช"สอย        
3.  ค�าวัสดุ        

รวมท้ังส้ิน        15,000 
10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 

10.1  การจัดการเรียนการสอนดีข้ึน  
10.2  ครู นักเรียน และผู"ปกครองเข"าใจในป>ญหาของนักเรียน  
10.3  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน"อยลง 

11.  ป[ญหาและอุปสรรค 
- 

12.  การติดตามประเมินผล 
 12.1  หลังเสรจ็สิ้นโครงการ  
 12.2  รายงานผลการดำเนินงาน (PDCA) 
13. ผู�เสนอโครงการ.............................(นายธเนศ   บุญโตนด) หัวหน"างานครูท่ีปรึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ              

                                                      รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
15. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)  รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 

                                                       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
16. ผู�อนุมัติโครงการ...........................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 

                                                       ผู"อำนวยการรวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 2 
โครงการคัดกรองผู�เรียน 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ นายธเนศ   บุญโตนด  งานครูท่ีปรึกษา ฝhายพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 5 นโยบายท่ัวไป  การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�าเทียมเป)นธรรมและเข"าถึงองค=ความรู"ในการ
ดำเนินชีวิตได"อย�างต�อเนื่อง 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ  มีนักเรียนในระดับปวช.และปวส. เป)นจำนวนมาก ซ่ึงนักเรียนแต�ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต�าง
กันไป ดังนั้น เพื่อให"การเรียนการสอน และการดำเนินงานต�าง ๆ เป)นไปด"วยดี วิทยาลัยฯ จึงต"องมีการคัดกรอง
ผู"เรียนรายบุคคลเพ่ือจัดกลุ�มผู"เรียน กลุ�มปกติ กลุ�มเสี่ยง กลุ�มมีป>ญหา เพ่ือให"ครูท่ีปรึกษา ได"ดูและควบคุมพฤติกรรม
เป)นกรณีพิเศษเป)นราย ๆ ไป ให"ได"รับความรู"จนสำเร็จการศึกษา 
5. วัตถุประสงค8 

5.1. เพ่ือคัดกรองผู"เรียนรายบุคคล   
5.2  เพ่ือจัดกลุ�มผู"เรียนให"ครูท่ีปรึกษาดูแลอย�างท่ัวถึง และรู"จักพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 
5.3  เพ่ือสร"างความเข"มแข็งของระบบดูแลผู"เรียน 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ     

6.1.1  นักเรียนระดับปวช.และปวส.ระบบทวิภาคี  จำนวน 142 คน 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ครูท่ีปรึกษาสามารถเข"าถึงพฤติกรรมของนักเรียนและปรับเปลี่ยนให"ดีข้ึนได" 
7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ    
 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
8. วิธีการดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
          หมวด
รายจ�าย            

 จำนวน           
  หน�วย 

จำนวนเงิน หมาย
เหตุ งปม. 

ระยะส้ัน 
งปม.
ปวช. 

งปม. 
ปวส. 

อกศ.64 อกศ.65 บกศ. อื่นๆ 

1.  ค�าตอบแทน        - โครงการลด
ป>ญหาการ

ออก
กลางคัน  

ถั่วเฉล่ียทุก
รายการ 

2.  ค�าใช"สอย        - 
3.  ค�าวัสดุ        - 

รวมท้ังส้ิน        - 
10. ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
  นักเรียนผ�านการคัดกรองและอยู�ในกลุ�มปกติ  95 % 
11.  ป[ญหาและอุปสรรค 

- 
12.  การติดตามประเมินผล 
 12.1  หลังเสรจ็สิ้นโครงการ  
 12.2  รายงานผลการดำเนินงาน (PDCA) 
 

13. ผู�เสนอโครงการ.............................(นายธเนศ   บุญโตนด) หัวหน"างานครูท่ีปรึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ              

                                                      รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
15. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)  รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 

                                                       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
16. ผู�อนุมัติโครงการ...........................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 

                                                       ผู"อำนวยการรวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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โครงการท่ี 3 
โครงการติดตามผู�เรียนท่ีออกกลางคันกลับเข�าสู�ระบบการศึกษา 

1. ช่ือบุคคล/หน�วยงานรับผิดชอบ  นายธเนศ   บุญโตนด   งานครูท่ีปรึกษา  ฝhายพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

  โครงการตามภาระงานประจำ 
  โครงการพิเศษ (ไม�ใช"งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล�อง/เช่ือมโยง/ภายใต� ยุทธศาสตร8 นโยบาย จุดเน�น และมาตรการ 
 5 นโยบายท่ัวไป  การสร"างโอกาสทางการศึกษา ความเท�าเทียมเป)นธรรมและเข"าถึงองค=ความรู"ในการ
ดำเนินชีวิตได"อย�างต�อเนื่อง 
4. สภาพป[จจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด"วยวิทยาลัยฯ  มีนักเรียน นักศึกษาในระดับปวช.และปวส. เป)นจำนวนมาก  ซึ่งในระหว�างที่กำลัง
ศึกษาจะมีนักเรียน นักศึกษาได"ออกกลางคันระหว�างเทอม เนื่องจากสาเหตุ มีป>ญหาทางบ"าน ย"ายตามผู"ปกครอง 
หรือป>ญหาอ่ืน ๆ อีกมากมาย ฯลฯ นั้น เพ่ือเป)นการให"โอกาสทางการศึกษาแก�นักเรียน นักศึกษา ให"ได"กลับมาเรียน
จนสำเร็จการศึกษา และมีงานทำ  ดังนั้น จึงได"จัดทำโครงการติดตามผู"เรียนท่ีออกกลางคันกลับเข"าสู�ระบบการศึกษา 
ให"กลับมาเข"าเรียนอีกครั้งไม�ว�าจะเป)นการกลับเข"าสู�ชั้นเรียนปกติ เข"าสู�ชั้นเรียนแบบระบบทวิภาคี เข"าสู�ชั้นเรียน
ระบบสะสมหน�วยการเรียนรู"อาชีวศึกษา หรือการเข"ารับรับฝUกอบรมวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพจนสำเร็จ
การศึกษาและมีงานทำ 
5. วัตถุประสงค8 

5.1. เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษาได"มีโอกาสกลับเข"ามาเรียน   
5.2  เพ่ือให"นักเรียน นักศึกษา ได"เรียนจนจบการศึกษา 

6. เปVาหมาย และตัวช้ีวัดสำเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ     

6.1.1  นักเรียนระดับปวช.และปวส.ระบบทวิภาคี  ท่ีลาออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ�านมา 
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษา สามารถเข"ากลับมาเรียนและสามารถเรียนจนจบการศึกษาได" 
7.  พ้ืนท่ีดำเนินการ    
   บ"านนักเรียน  นักศึกษา ท่ีลาออกกลางคันในภาคเรียนท่ีผ�านมา 
8. วิธีการดำเนินการ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

๒๕64 ๒๕65 ๒๕65 ๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

๑.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ             
๒.  วางแผนการดำเนินงาน             
๓.  ดำเนินงานตามโครงการ             
๔.  สรุปและประเมินผล             
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9. ค�าใช�จ�าย 
          หมวด
รายจ�าย            
รายจ�าย  

 จำนวน           
  หน�วย 

จำนวนเงิน 
หมาย
เหตุ 

งปม. 
ระยะส้ัน 

งปม.ปวช. งปม.ปวส. อกศ.64 อกศ.65 บกศ. อื่นๆ 

1.  ค�าตอบแทน        2,500 โครงการลด
ป>ญหาการ

ออก
กลางคัน  

ถั่วเฉล่ียทุก
รายการ 

2.  ค�าใช"สอย        500 
3.  ค�าวัสดุ        2,000 

รวมท้ังส้ิน        5,000 
 

10. ผลท่ีคาดว�าได�รับ 
10.1  นักเรียน นักศึกษาได"มีโอกาสกลับมาเรียน  
10.2  นักเรียน นักศึกษาได"เรียนจนจบการศึกษา  
10.3  วิทยาลัยฯ มีนักเรียนออกกลางคันน"อยลง 

11.  ป[ญหาและอุปสรรค 
- 

12.  การติดตามประเมินผล 
 12.1  หลังเสรจ็สิ้นโครงการ  
 12.2  รายงานผลการดำเนินงาน (PDCA) 
 

13. ผู�เสนอโครงการ.............................(นายธเนศ   บุญโตนด) หัวหน"างานครูท่ีปรึกษา 
14. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)   รองผู"อำนวยการฝAายแผนงานและความร�วมมือ              

                                                      รองผู"อำนวยการฝAายกิจการนักเรียนนักศึกษา 
15. ผู�เห็นชอบโครงการ.......................(นายสุรชาติ  ชื่นพิชัย)  รองผู"อำนวยการฝAายบริหารทรัพยากร 

                                                       รองผู"อำนวยการฝAายวิชาการ 
16. ผู�อนุมัติโครงการ...........................(นายธนวัฒน=  สีเมฆ)    รองผู"อำนวยการ รักษาการในตำแหน�ง 

                                                       ผู"อำนวยการรวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม 
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สรุปรายการท่ีใช�งบลงทุน (เงินงบประมาณ) 

ประจำปDงบประมาณ 2564 
ลำดับ

ท่ี รายการครุภัณฑ8  จำนวนเงิน   ใช�ไป  

1 ค�าครุภัณฑ8     

   ชุดปฏิบัติการครัวร"อน       1,749,000.00        1,749,000.00  

   ชุดปฏิบัติการห"องดนตรีและขับร"อง       1,497,000.00        1,497,000.00  

  รวมค�าครุภัณฑ8     3,246,000.00      3,246,000.00  

        

2 ส่ิงก�อสร�าง     

   ก�อสร"างอาคารอเนกประสงค=พร"อมครุภัณฑ=       8,583,302.95        1,802,493.62  

  รวมส่ิงก�อสร�าง     8,583,302.95      1,802,493.62  

        

  รวมงบลงทุนค�าครุภัณฑ8และส่ิงก�อสร�าง   11,829,302.95    
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ภาคผนวก 
 

- บันทึกข"อความ  เรื่อง  การเสนอของบประมาณ  ประจำป:งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
- คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช�างสมุทรสงคราม  เรื่อง  แต�งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ   

ประจำป:งบประมาณ  พ.ศ.  2565 
- บันทึกข"อความ  เรื่อง  ขออนุมัติใช"แผนปฏิบัติราชการ ประจำป:งบประมาณ  พ.ศ.  2565 



 



 



 



 



 



 


