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สวนท่ี 1  
 

บทนํา 
วิสัยทัศน พันธกิจ  ยุทธศาสตร  ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและภูมิภาค  

พันธกิจ 

1.  จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

2.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเขาสูสากล 

 3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง เสมอภาค และเปนธรรม  

4.  เปนแกนกลางในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิคและเทคโนโลยีของ
ประเทศ 

5.  สรางเครือขายความรวมมือใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพ 

6.  วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

7.  สงเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ ม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร 

 1.  ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล 

 2.  เพ่ิมปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ  

 3.  สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา  

 4.  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
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มาตรการ 

 1.  สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา 

 2.  การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  

 3.  ปฏิรูปการเรียนการสอน  

 4.  ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร  

 5.  ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ  
 6.  ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา  
 7.  การสรางและกระจายโอกาส  

 8.  สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ  

 9.  สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและตางประเทศ  

 10.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 11.  สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  

โครงการ 

 1. ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี 
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา) 

 2. ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรม) 

 3. โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพ่ือการพัฒนาอาชีวศึกษา 

 4. เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพ่ือแกไขปญหาความยากจนในชนบท(อศ.กช.)  

 5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 

 6. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

 7. เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ 

 8. เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น 

 9. เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

 10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม 

 11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล 

          12. เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาท่ียากจน 
 13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง  

 14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

 15. โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร 
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 16. โครงการโรงเรียนพระราชทานกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 17. โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย  

 18. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

 19. โครงการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด  (TO BE NUMBER ONE) 

 20. โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน ( Fix it Center) 

 21. โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต  

 22. โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา  

 23. โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน  

 24. โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

 25. โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ  

 26. โครงการเสริมสรางคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา  

 27. โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา  

 28. โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ  

 29. โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพ่ือเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือสรางทุน  

               ปญญาชาติ 

 30. โครงการขยายอาชีวะอําเภอ  

 31. โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา  

 32. โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพมาตรฐานใหมีสมรรถนะ
และความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงาน 

 33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพ่ือพัฒนา
อาชีพประชาชน 

 34. โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

  35. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 36. โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา  

 37. โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา  

 38. โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง  

 39. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี  

 40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง  

 41. โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ  
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 42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล  

 43. เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา  

 44. จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือคืนครูอาชีวศึกษา  

 45. โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
เปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
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นโยบาย  ยุทธศาสตร  ท่ีเกี่ยวของ 

นโยบายรัฐบาล  11  ดาน  คือ 

 1)  การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 2)  การรักษาความม่ันคงของประเทศ  
 3)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  
 4)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 5)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

 6)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

 7)  การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

 8)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  

 9)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

 10)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 11)  ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

      ขอท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความเปนไทยมาใช
สรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกัน ดังนี้ 

 4.1  จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรม เสริมสรางคุณภาพการเรียนรู โดยเนนการ
เรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดาน
การเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

 4.2  ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความ
จําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิ
เลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทาง
หนึ่ง 

 4.3  ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวม
จัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  กระจายอํานาจการบริหารจัด
การศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความพรอม โดยให
สถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  
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 4.4  พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝ
เรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรมจริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือ
ระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน 

 4.5  สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะในทองถ่ิน
ท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  

 4.6  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิ
ตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือเปนเครื่องมือชวย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  

 4.7  ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญ
ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทใน
สังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม 

 4.8  อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังความ
หลากหลายของศิลปวัฒธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู สรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย นําไปสูการ
สรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจใหแกประเทศ 

 4.9  สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรมสากล และการ
สรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการ
เปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก 

 4.10  ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค 

 

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

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มีแนวคิดท่ี
มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  และ  “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา”  ในทุกมิติ 
และขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพ่ือใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบน
ทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง  โดยมี
การวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของ
คนในชาติ ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงให
เพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้  การขับเคลื่อน
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กระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช  “ความรอบรู”  ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับ
ข้ันตอน  และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมท้ังเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” 
ในการปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร”  จะเปนภูมิคุมกันท่ีดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 วิสัยทัศนในชวง พ.ศ. 2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม 
และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” ประกอบดวย 4 พันธกิจ คือ 

 1)  สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  ไดรับการคุมครองทางสังคม
ท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  ทุกภาคสวน
ไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

 2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละ
ชวงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  

 3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู  ความคิดสรางสรรค และภูมิ
ปญญา  สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

 4)  สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  รวมท้ัง
สรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 

 

แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) 
 1)  ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด  การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง 

 (พ.ศ.2552-2559) 

 การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559)  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยึดทางสายกลางอยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี  รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลก  เพ่ือมุง
ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองครวมท่ียึด “คน”  เปนศูนยกลาง
ของการพัฒนาและสรางการพัฒนาอยูมี “ดุลยภาพ”  ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนแผนท่ี
บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ  รวมท้ังเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาดานตางๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
เปนตน   โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 2)  เจตนารมณของแผน  

 แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพ่ือมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังทางรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข”  และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ  
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน  

 3)  วัตถุประสงคของแผน 

 เพ่ือใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

 1.  พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา  

 2.  เพ่ือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู  

 3.  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา 
และการเรียนรู 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552-2558 

วิสัยทัศน  จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง”  มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมท้ังใน
เมืองและชนบท  พรอมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของ
ประชาชน  ประชาชนท่ีเขมแข็งและมีความรูคือทุนท่ีมีพลังในการตอสูกับความยากจน  

พันธกิจ  1.  จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาสทุกคน เพ่ือใหเทาเทียม
กันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท  ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 และเทา
เทียมกัน 

  2.  พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกัเปนสังคมท่ีวางอยูบนฐานความรู ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ข้ึนไป  โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

  3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

 1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหลัก คือ นักเรียนเปนศูนยกลาง  

 2.  สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียม  

 3.  ปฏิรูปครู เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง  
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 4.  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน ท้ัง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 5.  การพัฒนาการใหเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ  

 6.  สนับสนุนการพัฒนาเพ่ือสรางทุนปญญาชาติ  

 7.  การเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน  

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

 1.  ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อม่ันและเรงรัดวางรากฐานท่ีดีของประเทศ  
 2.  ยุทธศาสตรความม่ันคงแหงรัฐ  
 3.  ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม  
 4.  ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
 5.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
 7.  ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ  
 8.  ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 9.  รายการคาดําเนินการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร/แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ท่ีเกี่ยวของกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

4.  ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 

     1.  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

  1.1  สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ในดานคุณภาพครู หลักสูตร หองเรียน และการใช
เทคโนโลยีดานการศึกษา รวมท้ังบูรณาการนโยบายการศึกษาในแตละระดับ เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของการ  

จัดการศึกษาตั้งแตวัยเด็กจนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

  1.2  สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนาแหลง
เรียนรูในทุกประเภทและในระดับพ้ืนท่ี สงเสริมการรักการอาน เพ่ิมทักษะการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  

  1.3  พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ เรียนรูและ
ภูมิใจในประวัติศาสตรไทย ยึดม่ันในสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองท่ีดี 
ตระหนักในสิทธิ หนาท่ี ความเสมอภาค การทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสา และจิตสํานึกท่ีดีผานกระบวนการอบรม
เยาวชนท่ีเหมาะสมกับวัย 

  1.4  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห และแกไขปญหาอยางเปนระบบ 
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  1.5  สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมาย สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ  

  1.6  พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาใน
สาขาขาดแคลน 

  1.7  เพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม เสริมสรางโอกาสการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน รวมท้ังสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพรสื่อท่ีปลอดภัยและ
สรางสรรค 

        1.8  สนับสนุนการดําเนินภารกิจพ้ืนฐานของหนวยงาน  

     2.  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ  

  2.1  จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและสายอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย 

  2.2  สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐานของหนวยงาน  

     3.  แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข 

     4.  แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

     5.  แผนงานดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส 

     6.  แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     7.  แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองแรงงาน 

     8.  แผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย 

     9.  แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพยติด 

     10.  แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

     11.  แผนงานสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
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นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปงบประมาณ 2558 

5 นโยบายท่ัวไป 

 

1.  การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ และความตองการของ
ทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ รวมท้ังเปนไป
ตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติบัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนท่ียอมรับและเกิดความม่ันคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย  

2.  การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการสรางความเทาเทียมและเปน
ธรรม โดยการนอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตไดอยางตอเนื่อง รวมท้ังเปนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม 

3.  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการ
ยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน และปลูกฝง
คุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะ 
ความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน และเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการ
ประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด อุดมการณ และความเชื่อ 
รวมท้ังรูคุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย  

4.  การสงเสริมและยกสถานะของครูซ่ึงเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองใหความสําคัญกับการ
สรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรท่ีไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางท่ีดีในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอดความรูท่ีเหมาะสม มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมี
ฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมไทยในปจจุบัน  

5.  การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงานดานการศึกษาท่ีถูกตอง รวดเร็ว และตรงกับความ
ตองการของสังคม 
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7 นโยบายเฉพาะ 
(ดําเนินการใหเห็นผลใน 1 ป) 

     1.  การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต   เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
             1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพื้นที ่
             1.2  สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามา
ประยุกตใช และแกไขปญหาการอานภาษาไทยไมออกและเขียนไมไดของนักเรียนในพื้นที่อยางจริงจัง 
             1.3  สามารถพัฒนาระบบการใหคาตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ สําหรับบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย
ไดอยางเหมาะสม 
             1.4  มีมาตรการดานความปลอดภัยที่ชัดเจนสําหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และสถานศึกษาโดยการบูรณา
การแผนและการปฏิบัติรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที ่
              1.5  มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้ง
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพิ่มพูนประสบการณ เปดโลกทัศนและสรางความหวัง การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลัก
ของชาติ ใหกับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง 
               1.6  สามารถเสริมสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหกับองคการระหวางประเทศโดยเฉพาะองคการ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุมประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบาน และสื่อมวลชน อยางตอเนื่อง  
 2.  การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 และการดํารงความตอเนื่องภายหลัง
การกาวเขาสูประชาคมอาเซียน    เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
 2.1  โครงสรางพ้ืนฐานทางการศึกษาของรัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 
 2.2  มีกิจกรรมการเรียนรู ขยายความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือทางการศึกษา และการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยางตอเนื่อง  
 2.3  สามารถพัฒนาและเสริมทักษะดานภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศสมาชิกอาเซียน สรางความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกตางหลากหลายในลักษณะพหุสังคมวัฒนธรรม และใหความ
เคารพในอุดมการณความเชื่อบนพ้ืนฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ใหกับนักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม  

3.  การพัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน เปาหมายในการดําเนิน
นโยบาย : 
 3.1  มีแนวทางการสงเสริมและดําเนินการเพ่ือปรับสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษาใหเหมาะสมกับ
ความตองการกําลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
  3.2  มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รองรับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนฐานการพัฒนา 
  3.3  มีกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมการวิจัย พัฒนา และการสรางนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา 
เพ่ือการนําไปใชประโยชนและสรางมูลคาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
  3.4  มีแผนงานและโครงการเพื่อสงเสริมการผลิตกําลังคนดานการอาชีวศึกษาตอบสนองตอภาคการผลิต
สินคาและอาหาร ภาคการทองเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนสง บุคลากรทางการแพทยและพยาบาล และอ่ืนๆ  ในสาขา
ที่มีความขาดแคลนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  โดยใหความสําคัญกับการ
สงเสริมการมีสวนรวมและการจัดทําความตกลงรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการ
จัดการ และการพัฒนากําลังคน ทั้งระบบ   
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  3.5  มีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรความรูและการพัฒนาตอยอดความรูเพื่อใชประโยชน
ในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจ ควบคูไปกับการเผยแพรองคความรูและแนวทางการประยุกตใช
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกับการดําเนินชีวิตประจําวันในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยางเปนรูปธรรม 
 4.  การมุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
  4.1  มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูใหเพียงพอตอความตองการและเหมาะสมกับอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอ้ือตอการเพิ่มโอกาสใหมีบุคลากร
ที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษา 
  4.2  ระบบการบริหารงานบุคคล การยายบรรจุ และการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพิ่มศักยภาพในการใหการศึกษาและลดภาระงานที่ไมจําเปนรวมทั้งไมสงผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
  4.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  4.4  สามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาตามเสนทางวิชาชีพและความกาวหนาในหนาที่การงานไดอยาง
เปนระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมเขามาประยุกตใชในการระบบคลังความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 
  4.5  มีแผนงานและโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยการ
พัฒนาระบบสวัสดิการที่มุงการแกไขปญหาและใหการชวยเหลือที่ยั่งยืน และใหความสําคัญกับการแกไขปญหาหนี้สินอยาง
เปนระบบ 
      5.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทันสมัย 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
  5.1  นอมนําแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักในการ
ดําเนินงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
  5.2  การดําเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  จะตอง
พิจารณาถึงความพรอมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุมคา ความจําเปนในการลด
อุปสรรคและเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมท้ังความเทาเทียมและครอบคลุมพ้ืนท่ี  
  5.3  มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอยางเต็ม
รูปแบบ โดยขยายโรงเรียนนํารองในการจัดทําหองเรียน Smart Classroom ออกสูสวนภูมิภาคมากข้ึน 
  5.4  สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือขาย
คอมพิวเตอรเครือขายตางๆ เชื่อมโยงกับสถิติขอมูลทางการศึกษา และประมวลผลขอมูลท่ีจําเปนสําหรับใช
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 6.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
  6.1  สามารถถายทอดนโยบายพื้นฐานและนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับดานการศึกษา
ลงสูแผนปฏิบัติราชการประจําป  เพื่อใหการนําสูการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางชัดเจนและติดตามความกาวหนาใน
การดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 
  6.2  สามารถสื่อสารถายทอดใหทุกหนวยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพในการแปลงแผนไปสูการ
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ปฏิบัติ  ภายในชวงเดือนแรกของปงบประมาณ เพื่อใหการปฏิบัติราชการในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  6.3  หนวยงานสวนกลางสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2558 ของหนวยปฏิบัติในระดับพื้นที ่
  6.4  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหการไดขอมูล
สารสนเทศที่ถูกตองและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดทันตอเหตุการณ 
  6.5  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจายงบประมาณเปนราย
ไตรมาสไดอยางตอเนื่อง และสามารถกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแกไขปญหาอยางทันตอ
สถานการณ มีระบบวิเคราะหประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีระบบการกํากับ
ดูแลเพื่อใหเกิดความโปรงใส และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 
 7.  การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
  7.1  มีความกาวหนาในการดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 2 และเปนไปตาม
เปาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ป พ.ศ. 2559  และสามารถดําเนินการจัดทํารางแผนการศึกษาแหงชาติในหวงระยะเวลาตอไป 
  7.2  มีแผนงานและโครงการในการจัดและสงเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการดําเนินการตอเนื่องของการ
ปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบใหเชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปการเรียนการสอนกับการเรียนรูยุคใหม ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนา
ครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการปฏิรูปการเรียนรู การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู
มาตรฐานสากล และการสงเสริมใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
  7.3  สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแหงชาติ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ  และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรีไดอยางตอเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความกาวหนาเปนรายไตรมาส รวมทั้ง
สามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสราง ระบบงาน กฎหมาย ระบบการบริหารจัดการ และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ ไดอยางเปนระบบ 
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10 นโยบายเรงดวน 
(ดําเนินการใหเห็นผลใน 3 เดือน) 

 
 1.  เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมท้ังฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย โดยเร็ว 

เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการชวยเหลือ

เยียวยาและฟนฟู ใหสามารถทําการเรียนการสอนไดตามปกติอยางรวดเร็ว 
 

 2.  เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย : 
  2.1  มีการดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาท่ีชัดเจน
และมีการปฏิบัติอยางจริงจัง 
  2.2  ไมมีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาจนสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนท่ัวไป/จํานวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวศึกษาในชวง 3 เดือนลดลงอยางชัดเจน 
 

 3.  เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจใหนักเรียนนักศึกษา พอ
แมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย  
  3.1  มีกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง 
  3.2  มีการกําหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเขารับการศึกษาสายอาชีพอาชีวศึกษา 
โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อยางเปนระบบและชัดเจน 
 

 4.  ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มีเวลาทํากิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมท้ังปลูกฝงในเรื่องคานิยมหลัก มีคุณธรรม 
จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
ความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย 
  4.1  มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถ 
อยางรอบดานท้ังรางกาย อารมณ สังคมสติปญญา การปลูกฝงคานิยม 12 ประการ การเรียนรูประสบการณจากการ
ทํากิจกรรม ฝกปฏิบัติอยางเหมาะสม แตละชวงวัย และการวางพ้ืนฐานเพ่ือการทํางาน การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
  4.2  นํารองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีดี และผลักดันกฎหมายท่ีจะเปนรากฐานและ
กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 
 5.  เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังของภาครัฐและ
เอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการชวยเหลือเด็กยากจน 
พิการ และดอยโอกาส 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย 
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  5.1  มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด 
  5.2  สามารถใหการอุดหนุนและการชวยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ปจจุบัน 
 

 6.  เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดทําขอตกลง
ระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานหลังสําเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอ่ืนๆ ใหเพ่ิมมากข้ึน 
  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย 
  6.1  มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในระบบการศึกษา 
  6.2  มีการจัดทําขอตกลงกับผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนเพ่ิมมากข้ึน  
 

 7.  เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอ้ือตอการเพ่ิมโอกาสใหมีบุคลากรท่ี
มีความรูและประสบการณท่ีเหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาการขาด
แคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย 

  7.1  มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด  รวมถึงปรับแกกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของซ่ึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

  7.2  สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอ้ือตอการเพ่ิมโอกาสใหมี
บุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณเขามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  
 

 8.  เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาตางๆ และ
มาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนองท้ังภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ใหเปนไป
ในแนวทางท่ีสรางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศรวมท้ังไมขัดตอ
หลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบัน 
การศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด 

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย 

  8.1  มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด 

  8.2  มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
 

          9.  เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาตางๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงเปนหมูคณะของนักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุกสถาบันการศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยาง
เครงครัด 
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  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย 

  9.1  มีกระบวนการพิจารณาอยางรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบไดตามข้ันตอนตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีกําหนด 

  9.2  มีมาตรการและแนวทางท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใชในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  
 

 10.  เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของกับดานการศึกษาท้ังท่ีเปนหนวย
รับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนไปตามเปาหมายและกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  เปาหมายในการดําเนินนโยบาย 

  10.1  มีการกําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนท่ีชัดเจน  

  10.2  มีการกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับอยางเปนรูปธรรม  

  10.3  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

  10.4  มีระบบการวิเคราะหและประมวลผล เพ่ือกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาและลด
ผลกระทบทางลบไดอยางรวดเร็ว และสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

  10.5  สามารถใหขอมูลท่ีถูกตองและทันสมัยตอคณะรัฐมนตรีและสังคมไดอยางรวดเร็ว  
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สวนที่ 2 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

 
ปรัชญา 
                       “ทักษะเยี่ยม  เปยมคุณธรรม  ล้ําเลิศวิชา  ใชเวลาใหเกิดคุณ” 

วิสัยทัศน (vision) 

 บริหารจัดการอาชีวศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพ่ือการผลิตกําลังคนใหมีมาตรฐานสูสากล 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 
พันธกิจ   

1. พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีมาตรฐาน ฝมือ ตามความ ตองการ

ของตลาดแรงงาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางเสมอภาค 

2. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาชีพและสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชน 

3. สงเสริมและพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ ไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เรียนการสอน สูชุมชน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

4. ปรับปรุง พัฒนา สิ่งแวดลอมภายใน และภายนอกวิทยาลัยใหเอ้ือตอการเรียนรู เพ่ือผูเรียนและบุคลากร

อยูอยางมีความสุข  

วัตถุประสงค 
           - เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตามโครงการและแผนงานโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 2556 – 2559 
 - เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนใชทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

เปาหมาย 
 - ใหบริการดานวิชาชีพแกเยาวชน ประชาชนท่ัวไปและผูดอยโอกาส  

 - พัฒนาใหผูเรียนมีทักษะฝมือไดมาตรฐานตรงตามความตองการของสถานประกอบการ 

 - เสริมสรางประสบการณวิชาชีพ   ตอยอดองคความรูภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา 

             เศรษฐกิจพอเพียง 

 - พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ .ใหสามารถใชไดจริง 

 - ปลูกจิตอาสา ดวยการบริการสังคม  
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2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน 
 

จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา 
 

1. จุดเนนดานการเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

2. จุดเนนดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3. จุดเนนดานการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

4. จุดเนนดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

5. จุดเนนดานการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค และการวิจัย 

6. จุดเนนดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

7. จุดเนนดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ช่ือเสียง) 
 

1. ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรอาชีวศึกษา – เอสโซ ประจําปพุทธศักราช  

2556   ระดับภาคกลาง(วุฒิบัตร) 

2. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี  7   
สิ่งประดิษฐเพ่ือปองกันและบรรเทาอุทกภัย ชื่อผลงาน “เรือกูภัยพลังงานไฟฟา”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรสงคราม  (เกียรติบัตร) 

3. ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 2  สิ่งประดิษฐ
เพ่ือ การประกอบอาชีพ  ชื่อผลงาน  “เครื่องเปลี่ยนถายน้ํามันเบรค” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม       

        (เกียรติบัตร) 

4.  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 1 

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ชื่อผลงาน  “พรมไลขโมย”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 

5. ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต  ชื่อผลงาน “เครื่องกังหันน้ําชัยพัฒนา” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (เกียรติ

บัตร) 

6. ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 1 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ชื่อผลงาน “ปมลมจากคอมเพรสเซอรตูเย็น” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   

(เกียรติบัตร) 

7. ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

การประกอบ 

8. ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ

ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ชื่อผลงาน “ชาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ “เหงือกปลาหมอ””  ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัดสมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 
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9. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 3 

สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป  ชื่อผลงาน “สบูเหลวรากชะคราม”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 

10. ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ

ประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ชื่อผลงาน “กลองอเนกประสงคจากดินไทย” ระดับอาชีวศึษาจังหวัด

สมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 

11. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 4 

สิ่งประดิษฐดานพลังงานและสิ่งแวดลอม  ชื่อผลงาน “เครื่องลางหัวฉีดเบนซิน Washing machine nozzle 

gasoline”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  (เกียรติบัตร) 

12. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 6 

สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนาตอยอดนวัตกรรม  ชื่อผลงาน “เครื่องถอดประกอบยางรถจักรยานยนต”  ระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 

13. ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

พัฒนาตอยอดนวัตกรรม  ชื่อผลงาน “เครื่องทําน้ําเย็นถังตั้ง”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  

(เกียรติบัตร) 

14. ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

พัฒนาตอยอดนวัตกรรม  ชื่อผลงาน “เคสคอมพิวเตอรแบบโปรงใส”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

สมุทรสงคราม (เกียรติบัตร) 

15. ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม  ปการศึกษา 2556 ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐเพ่ือ

พัฒนาตอยอดนวัตกรรม  ชื่อผลงาน “แยมถ่ัวเหลือง”  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม (เกียรติบัตร)  

16. ไดรับรางวัลชนะเลิศ  การเขารวมแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (ชาย) ในงานประชุม

วิชาการองคการวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจําปการศึกษา  2556 (เกียรติบัตร) 

17. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเขารวมแขงขันทักษะพ้ืนฐาน การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง (หญิง) 

ในงานประชุมวิชาการองคการวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจําปการศึกษา 2556 

(เกียรติบัตร) 

18. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การเขารวมแขงขันททักษะพ้ืนฐาน การประกวดมารยาทไทย ในงานประชุม

วิชาการองคการวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  ประจําปการศึกษา 2556 (เกียรติบัตร) 

19. ไดเขารวมประกวดรองเพลง ประเภทเพลงไทยลูกทุงชาย การประชุมวิชาการองคการวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย  การแขงขันทักษะวิชาชีพ และการแขงขันทักษะพ้ืนฐาน  ระดับชาติ  ครั้งท่ี 23 

         ปการศึกษา 2556(เกียรติบัตร) 

     20. จัดทําผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐประเภทผลิตภัณฑสําเร็จรูป ชาสมุนไพรเพ่ือ  

         สุขภาพ “เหงือกปลาหมอ ไดรับการยอมรับจากสื่อมวลชนและบุคคลท่ัวไปโดยไดนําผลงานนักเรียนเผยแพรลง  

         ในนิตยสารมติชนบท “เทคโนโลยีชาวบาน” ปท่ี 26 ฉบับท่ี 569 : 15 กุมภาพันธ 2557 หนาท่ี 74 เยาวชนนัก 
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        ประดิษฐ โดย ชํานาญ ทองเกียรติกุล 

     21. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรองเพลง ประเภทไทยลูกทุง (ชาย) งานประชุมทางวิชาการ   

         องคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  ระดับภาค ภาคกลาง  ประจําป 2556 (เกียรติบัตร) 

     22. ไดรับการคัดเลือกรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําปการศึกษา 2557 ระดับผูบริหาร 

         สถานศึกษา  ของอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุพจน   ทองเหลือง  (เกียรติบัตร) 

     23. ไดรับการคัดเลือก รางวัลครูผูสอนดีเดน  ประจําป 2557กลุมสาระการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

         นายคง ศักดิ์   ตรีตรุยานนท  (เกียรติบัตร) 

     24. ไดรับการคัดเลือก รางวัลครูผูสอนดีเดน  ประจําป 2557 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

         นางสมสง  พูลผล (เกียรติบัตร) 

     2 5 .ไดเขารวมจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการและทักษะชีวิต ครั้งท่ี 6 ปการศึกษา 2 5 5 6 จากโรงเรียน  

         อนุบาลปากทอ(เกียรติบัตร) 

     26. ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ  (เกียรติบัตร)   ในการเขารวมการแขงขันรถประดิษฐพลังงานไฟฟา  

Thailand Econo Move 2013     ชื่อทีม เครื่องกลอัมพวา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
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1. กลยุทธและมาตรการของสถานศึกษา 
 

กลยุทธท่ี 1 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 

เปาประสงค  พัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  

 

 กลยุทธ 1  พัฒนา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
 กลยุทธ 2 พัฒนา คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาผูเรียนใหมี คุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองดี พลเมืองโลก 
เปาประสงค  พัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง  คนดี ของสังคม    

 กลยุทธ 1 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพลเมืองโลก 
  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริการวิชาชีพสูสังคม 
เปาประสงค  พัฒนาและสงเสริมการบริการวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสากล   
 กลยุทธ 1 สงเสริม การบริการวิชาชีพท่ีเหมาะสมตามความตองการของชุมชน สังคม  องคกร  
                               ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธ 2 การจัดทําแผนบริหารพัฒนาสถานศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 
เปาประสงค  พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน  

 กลยุทธ 1 พัฒนา สถานศึกษาผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษาหรือบุคลากรภายนอก  
 กลยุทธ 2 พัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพรวมกับ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 กลยุทธ 3 พัฒนาระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ 
          กลยุทธ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาอยางเหมาะสม  
          กลยุทธ 5 พัฒนาบริหารงานการเงิน อาคาร สถานท่ี  ครุภัณฑ  ใหมีคุณภาพตรวจสอบได 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดสรางและพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัยและ   
                              โครงงานเพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน การพัฒนาชุมชน สังคม  
เปาประสงค  มีการจัดทํานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐงานสรางสรรค  หรืองานวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
             อาชีพท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
 

 กลยุทธ 1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียนในดานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ อยางมี 
                               ประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาอยางมีระบบ 
เปาประสงค  พัฒนา ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาอยางมีระบบ 
 กลยุทธ 1  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาสถานศึกษาอยาง  
                              ตอเนื่อง 
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4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

 4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ 

 

            วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  ประกาศจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี  18  มิถุนายน  2540  ตั้งอยูเลขท่ี 1/1 หมู  6 ถนน

พระราม  2  กม.77.5  (ธนบุรี-ปากทอ) ตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  มีเนื้อท่ี  30  

ไร  2 งาน 33  ตารางวา  

  ในการกอตั้งวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  แหงนี้  ไดรับความอนุเคราะหจากคุณเฉลิม  เพชรรัตน

เจาของโรงเลื่อยเพชรรัตน  จังหวัดสมุทรสงคราม   ไดบริจาคท่ีดินใหกอสรางตัววิทยาลัยการอาชีพอัมพวา โดยไมคิด

มูลคา  พ.ศ. 2540 เริ่มดําเนินการกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางชั่วคราวในเดือนกันยายน    และกอสรางแลวเสร็จใน

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541  

ผูบริหารสถานศึกษาดังนี้ 

1. นายอําพร       ทองนุช     1  พฤษภาคม  2542      -  14  ธันวาคม  2547 
2. นายสินชัย      ฉายชวงษ        15  ธันวาคม    2547    -  17  ธันวาคม 2547 
3. นายสุชาติ      รักใหม   10  พฤษภาคม 2548   -    2  สิงหาคม 2549 
4. นายจิระศักดิ์   วิจิตรพันธ 10  กันยายน   2549    -    30  กันยายน 2551 
5.นายวีระศักดิ์    อินทรกลับ        1  มิถุนายน    2552    -     4  มกราคม  2556 
6. นายสุพจน     ทองเหลือง        25 มกราคม   2556    -     2  ตุลาคม  2557 
7. นายวรรณยุทธ    จิตสมุทร       3  ตุลาคม     2557    -     ปจจุบัน 

ดอกไมประจําวิทยาลัย ดอกเฟองฟา 

สีประจําวิทยาลัย ชมพู – ขาว 

ท่ีตั้งวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

ตั้งอยูเลขท่ี 1/1 หมู  6 ถนนพระราม  2  กม.77.5  (ธนบุรี-ปากทอ) ตําบลแพรกหนามแดง  อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย 75110      โทรศัพท 0-3477-2098   โทรสาร 0-3477-2099       

Website www.ampawa.ac.th       E-Mail  address: admin@.ampawa.ac.th 
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 4.2 ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

ช่ือสถานศึกษา วิทยาลัย การอาชีพอัมพวา 

ช่ือภาษาอังกฤษ Ampawa   Industrail  and  Community   education    College  :  AICC  

ท่ีตั้งสถานศึกษา เลขท่ี 1/1 หมู  6 ถนนพระราม  2  กม.77.5  (ธนบุร-ีปากทอ) ตําบลแพรกหนามแดง   

                    อําเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  รหัสไปรษณีย 75110  

โทรศัพท  0-3477-2098    

 โทรสาร  0-3477-2099        

 เว็บไซต  www.ampawa.ac.th         อีเมล  admin@.ampawa.ac.th 

 เนื้อท่ีของสถานศึกษา 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541  

1. อาคารเรียน  1  ชั้น   จํานวน  1  หลัง 
2. โรงฝกงาน    จํานวน  1  หลัง 
3. อาคารอํานวยการ  1  ชั้น  จํานวน  1  หลัง 
4. หอประชุม    จํานวน  1  หลัง 
5. หองน้ํา + หองสุขา   จํานวน  3  หลัง 
6. เสาธง    จํานวน  1 ตน 
7. บานพักผูบริหาร   จํานวน  1  หลัง 
8. บานพักครู    จํานวน  2 หลัง 

  ปงบประมาณ  2541 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรับงบประมาณการกอสราง โดยทําการกอสราง
แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2543 
 ดังรายการตอไปนี้ 
  1. อาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น จํานวน  1  หลัง 

  2. อาคารโรงฝกงาน 3 ชั้น         จํานวน  1  หลัง  

ปงบประมาณ  2554   วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรับงบประมาณการกอสราง ซ่ึงกอสรางแลว
เสร็จในเดือนธันวาคม  2554  ดังรายการตอไปนี้ 
    1. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบเหล็กดัดยาว 300 เมตร และปายชื่อวิทยาลัยฯ พรอมประตูเหล็ก      

   2. ทําพ้ืนและก้ันหองเรียน 

ปงบประมาณ  2540 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรับงบประมาณการกอสราง ระบบประปา
ภายในสถานศึกษาแลวเสร็จในเดือนเมษายน 2551 
ในปงบประมาณ 2552 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรับงบประมาณสิ่งกอสราง โดยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา นํา

งบประมาณท่ีไดมาซอมแซมอาคารชั่วคราว จํานวน  3 หอง 
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5.แผนภูมิโครงสรางการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

 

 

 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

        

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการ 

นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร 
นายฐิติ    ขันธวิธิพร 

 

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายฐิติ    ขันธวิธิพร 
 

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ 

นางสรพัชรี   ธนศานติ 
รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ 

นางสรพัชรี   ธนศานติ 

 
งานบริหารท่ัวไป 

นางสาวชโลธร   สถาปนศิริกุล 

งานบุคลากร 
นายพูลสวัสด์ิ  คําเสน 

  
 งานการเงิน 

นางสาวเพชรินทร    กลอมวงศ   

งานบัญชี 
นางสาวญฐพร  พยัคฆพันธุ  

 

งานอาคารสถานท่ี 
นายณรงฤทธ์ิ   เพชรอยู  

 

งานพัสดุ 
นางสาวสิริพรรณ   วรรณประเวก 

 

งานทะเบียน 
นายฐิติ    ขันธวิธิพร 

 
งานประชาสัมพันธ 

นางสาวรุงรัตน  ยิ้มยอง 
 

หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวเพชรินทร    กลอมวงศ   

 หัวหนางานขอมูลสารสนเทศ 
นางสาวจุฑาทิพย  เมืองรมย 

 
หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ 

นายวินัย    มวงเทพรส 
 

หัวหนางานประกันคุณภาพ 
นางสรพัชรี   ธนศานติ 

 
หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาฯ 

นายณัฐพล   เสมาชัย 

หัวหนางานความรวมมือ 
นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย 

หัวหนางานกิจการ นักเรียน นักศึกษา 
นายปญญา   ต้ังธโนปจัย 

หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
นายภูมิพัฒน  แปงใส   

หัวหนางานปกครอง 
นายอํานาจ  ไวยบริสุทธิ์    

 หัวหนางานแนะแนวอาชีพ 
นายธํารง  ถาวรการ 

หัวหนางานสวัสดิการ นักเรียน นักศึกษา 
นางสาวณฐพร    พยัคฆพันธุ 

หัวหนางานโครงการพิเศษ 
นายคงศักด์ิ   ตรีตรุยานนท 

 

หัวหนางานหลักสูตรการเรียนการสอน 
นายสรพงษ   พวงศรี 

 หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
นายสรพงษ  พวงศรี 

 หัวหนางาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย 

หัวหนางานส่ือการเรียนการสอน 
นายอํานาจ  ไวยบริสุทธิ์    

 หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 
นายสาทร  สุกปล่ัง 
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6. ขอมูลบุคลากร 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

6.1 อัตรากําลัง ป 2558 ขอมูล ณ วันที่  6  ตุลาคม  2557 
 

 

 ก.  ขาราชการ   9 คน  
  1. ผูบริหาร  3 คน  
  2. ขาราชการครู  6 คน  
  3. ขาราชการพลเรือน - คน  
 ข. ลูกจางประจํา   - คน  
  1. ทําหนาท่ีสอน  - คน  
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน  
 ค. พนักงานราชการ  7 คน 
  1. ทําหนาท่ีสอน  7 คน  
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน - คน  
 ง. ลูกจางช่ัวคราว  19 คน 
  1. ทําหนาท่ีสอน  5 คน  
  2. ท่ัวไป/สนับสนุน 1 4 คน  
 
 
 

 ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง 2 คน  
  1. ขาราชการ  2 คน  
  2. ลูกจางประจํา  - คน  
 
 

 

 

 

 

 

 

อัตรากําลังของ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา             มีบุคลากรท้ังส้ิน  35  คน 
 

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ  - คน  

ง. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการท่ีอ่ืน            - คน  
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6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา 32 คน 
ก. ครูผูสอน   ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน 32 รวม 

- ต่ํากวา ม.6   - คน  3 คน  - คน  
- ปวช./ม.6   - คน  3 คน  - คน  
- ปวส./อนุปริญญาตรี  - คน  4 คน  8 คน 
- ปริญญาตรี   1 6 คน  4 คน  25 คน  
- ปริญญาโท   2 คน  - คน  1 คน  
- ปริญญาเอก   - คน  - คน  - คน  
  รวม  18 คน  14 คน  32 คน  
 
  6.3 ขอมูลลูกจางช่ัวคราว จําแนกตามแหลงเงินท่ีจาง 
 ก. ครูผูสอน   ข. เจาหนาท่ีท่ัวไป/สนับสนุน  23 รวม  
- จางดวยงบบุคลากร  - คน  - คน  - คน  
- จางดวยงบดําเนินงาน  - คน  - คน  - คน  
- จางดวยงบเงินอุดหนุน  4 คน  1 4 คน  18 คน  
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)  - คน  - คน  - คน  
- จางดวยเงินอ่ืน ๆ  - คน  - คน  - คน  
  รวม  4 คน  14 คน  18 คน  
 
  6.3 ขอมูลบุลากรท้ังหมด จําแนกตามหนาท่ี ความรับผิดชอบ  
6.3.1 ขาราชการ รวม 6 คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)  
 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 

(ป.เอก/โท/ตร.ี.) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นายปญญา ตั้งมโนปจัย ป. โท วิชาเครื่องทําความเย็น  

งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

 

วิชาหมอแปลงไฟฟา 
วิชาเครื่องวัดไฟฟา 

วิชางานนิวเมติกตไฮดรอลิกซฯ 

2. วาท่ีรอยโทวินัย มวงเทพรส ป. ตรี วิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร  
 

งานวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม 
 

วิชาฮารแวรและยูทิลิตี้เบ้ืองตน 
วิชาปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมฯ 

วิชาการประยุกตคอมพิวเตอรฯ 

3. นายภูมิพัฒน แปงใส ป. ตรี วิชาเครื่องมืออุตสาหกรรมฯ งานครูท่ีปรึกษา 
วิชาการออกแบบระบบไฟฟา 
วิชาเขียนแบบไฟฟาดวยฯ 
วิชาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 
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ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 

(ป.เอก/โท/ตร.ี.) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
4. นายณรงคฤทธิ์ เพชรอยู ป. ตรี วิชากลศาสตรเครื่องกล งานอาคารสถานท่ี 

วิชางานเครื่องยนตดีเซล 

วิชาเทอรโมไดนามิกส 
วิชาเครื่องทําความเย็น 

5.นายพูลสวัสดิ์   คําเสน ป. ตรี วิชางานฝกฝมือ 1 งานบุคลากร 
วิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 
วิชาเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 

วิชางานเช่ือมโลหะแผนเบ้ืองตน 

6.น.ส.เพชรินทร กลอมวงศ ป. ตรี วิชาพิมพดีดไทยเบ้ืองตน งานการเงิน 
วิชาการพัฒนางานดวยระบบฯ 

วิชาการบัญชีเบ้ืองตน 1 
วิชาหลักเศรษฐศาสตร 
วิชาการขายเบ้ืองตน 1 
วิชาการบัญชีตนทุน 1 

 

 
6.3.2 ลูกจางประจํา รวม - คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)  

ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 

(ป.เอก/โท/ตร.ี.) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
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6.3.3 พนักงานราชการ  รวม 7 คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)  

ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 

(ป.เอก/โท/ตร.ี.) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นางสาวสิริพรรณ     วรรณประเวก ป. ตรี วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1 งานพัสดุ 

วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับฯ 
วิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 
วิชาทักษะชีวิตและสังคม 

2. นายสรพงษ         พวงศร ป. ตรี วิชาเขียนแบบไฟฟา หัวหนางานหลักสูตร 
หัวหนางานวัดผลฯ วิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสฯ 

วิชาวงจรไฟฟากระแสตรง 
วิชาวงจรไฟฟากระแสสลับ 

3. นางสาวจินตนา    ตันสัทภาคย ป. ตรี วิชาการขายเบ้ืองตน 1 หัวหนางานความรวมมือ 
หัวหนางานทวิภาคี วิชาความรูเก่ียวกับงานอาชีพ 

4.นายคงศักดิ์ ตรีตรุยานนท ป.โท วิชางานเครื่องยนตเล็ก  
หัวหนางานโครงการ

พิเศษ 
   วิชางานเครื่องลางรถยนต 

   วิชานิวเมติกสและไฮดรอลิกส 

   วิชากลศาสตรวิศวกรรม1 

5. นายธํารงค ถาวรการ ป. ตรี วิชาเครื่องกลไฟฟากระแสตรง หัวหนางานแนะแนว 
วิชาเครื่องกลไฟฟา1 

วิชาวงจรไฟฟา 

6.นายณัฐพล เสมาชัย ป. ตรี 
 

วิชางานเครื่องลางรถยนต  
หัวหนางานสงเสริม

การคา 

วิชากลศาสตรเครื่องกล 
วิชาความแข็งแรงของวัสดุ 

วิชาระบบควบคุมเครื่องยนตฯ 
วิชางานถอดประกอบเครื่องกลฯ 

7.นางจุฑาทิพย    เมืองรมย ป. ตรี วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร หัวหนางานศูนยขอมูล 
วิชาการใชโปรแกรมกราฟกส 

วิชาหลักการออกแบบฯ 
วิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศฯ 

วิชาโปรแกรมกราฟก 
วิชาการใชโปรแกรมฐานขอมูล 

วิชาระบบฐานขอมูล 
วิชาพิมพดีดไทยเบ้ืองตน 
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6.3.4 ลูกจางช่ัวคราว รวม 23 คน (ทําหนาท่ีสอน ธุรการ ท่ัวไป)  
 

ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 

(ป.เอก/โท/ตร.ี.) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
1. นายอํานาจ      ไวยบริสุทธิ์ ป. ตรี วิชาพลศึกษาเพ่ือพัฒนา

สุขภาพ 
 

หัวหนางานปกครอง 
วิชางานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 

วิชาเครื่องทําความเย็นฯ 
วิชางานถอดประกอบ

เครื่องกลฯ 
วิชาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

2. นางสาวณฐพร   พยัคฆพันธ ป. ตรี วิชาการบัญชีเบ้ืองตน 1 งานบัญชี 
วิชาการบัญชีช้ันกลาง 1 

3.นางสาวรุงรัตน   ยิ้มยอง ป. ตรี วิชาองคประกอบศิลปฯ หัวหนางาน
ประชาสัมพันธ วิชาโปรแกรมตารางคํานวณ 

วิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม 
วิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศฯ 
วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

อาชีพ 
วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุง 

4. นายจักรพันธ ธนิกกุล ป. ตรี วิชาทักษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ผูชวยหัวหนางาน
ทะเบียน วิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 

วิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 
วิชาเพศวิถีศึกษา 

วิชาทักษะชีวิตลังคม 

5.Mr. RAYMOND   DALIDA CELESTE 

ป. ตรี วิชาทักษะพัฒนาเพ่ือการ
สื่อสารฯ 

- 

  วิชาภาษาอังกฤษสําหรับสถาน 

  วิชาการใชเครื่องใชสํานักงาน 

  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 

  วิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 2 

  
วิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศฯ 
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ช่ือ – สกุล 
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ี 

(ป.เอก/โท/ตร.ี.) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการ 
6. นางสาวนิพาพร    สุขนารถ ปวส. - งานพัสดุ 
7. นางสาววรพรรณ   ยิ้มยอง ปวช. - งานการเงิน 
8. นางสาวดรุณี    อมศิริ ปวส. - งานทะเบียน 
9. นางสาวสยุมพร   รอดนิกร ปวส. - งานการบัญชี 
10. นายสาทร   สุกปลั่ง ป.ตรี - งานวิทยบริการและหองสมุด 
11. นางสาวชโลทร   สถาปนศิริกุล ป.ตรี - งานบริหารงานท่ัวไป 
12. นางสาวกาญจนา   ปานเอ่ียม ป.ตรี - งานวัดผลและประเมินผล 
13. นางสาวมัณฑนา   นิลขาว ปวส. - งานวางแผนและงบประมาณ 
14. นายสุริยา      แนบเนียน ป.ตรี - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
15. นายสมชาย   ทองปุน ป.4 - นักการ - ภารโรง 
16. นายสํารวย    ไหวพริบ ป.4 - นักการ - ภารโรง 
17. นายกิตติ       มีรักษา ปวช. - นักการ - ภารโรง 
18. นางนพรัตน    ทองจับ ม.6 - นักการ - ภารโรง(แมบาน) 
19. นายรุงอรุณ     ไมอยู ปวส. - พนักงานขับรถ 
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 108 81 71 260 89 160 249 509

1. ประเภทวิชา ........อุตสาหกรรม.......... 22 41 9 72 8 27 35 107

 - สาขาวิชา/งาน .......ยานยนต................ 34 32 18 84 14 53 67 151

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

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

2. ประเภทวิชา .........บริหารธุรกิจ.............

 - สาขาวิชา/งาน ...........การบัญช.ี.......... 9 12 21 12 32 44 65

 - สาขาวิชา/งาน ............คอมพิวเตอรธุรกิจ......... 43 8 32 83 30 17 47 130

 - สาขาวิชา/งาน ......การจัดการทรัพยากรมนุษย..... 25 31 56 56

3. ประเภทวิชา ..........................................

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

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

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2557) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ......508.......... คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) .....297........... คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ (108  อาชีพ) .....500........... คน

7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา

7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน

ปการศึกษา 2557  (ปปจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2557(ปปจจุบัน)

1305

509

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น คน หนวย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม ปที่ 1 ปที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 70 70 180 180 250

1. ประเภทวิชา ........อุตสาหกรรม..........

 - สาขาวิชา/งาน .......ยานยนต................ 20 20 40 40 60

 - สาขาวิชา/งาน .......ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส........... 20 20 40 40 60

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

2. ประเภทวิชา .........บริหารธุรกิจ.............

 - สาขาวิชา/งาน ...........การบัญช.ี.......... 15 15 30 30 45

 - สาขาวิชา/งาน ............คอมพิวเตอรธุรกิจ......... 15 15 30 30 45

 - สาขาวิชา/งาน ......การจัดการทรัพยากรมนุษย..... 40 40 40

3. ประเภทวิชา ..........................................

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

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

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปการศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ......1000.... คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................ คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตรอื่น ๆ  (108  อาชีพ) ......1500.......... คน

7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา

2500

ปการศึกษา 2558  (ปตอไป) 

250

ภาคเรียนที่ 1/2558(ปตอไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส.
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สวนท่ี 3  

แผนปฏิบัติราชการและแผนใชจายเงินงบประมาณ  

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

                
หนวย : บาท 

  ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2557) ผลผลิต/โครงการ 

รวมท้ังส้ิน 
เปนเงิน 

  

. ผลผลิต โครงการ 

  

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิษฐ/

หุนยนต 

วิจัย
สราง
องค

ความรู 

รวม 

1.โครงการ
สงเสริม
คุณภาพ

สถานศึกษา
ขนาดเล็กใหได

มาตรฐาน 

2.โครงการบม
เพาะ

ผูประกอบการ
ใหม

อาชีวศึกษา
แบบครบวงจร 

3โครงการ
เสริมสราง
คุณธรรม 
จริยธรรม 

และธรรมาภิ
บาล 

4.โครงการ
ศูนยฝก

อาชีพเพ่ือ
ชุมชน Fix it 

center 

5.โครงการ
ลดปญหา
การออก
กลางคัน

ของผูเรียน
อาชีวศึกษา 

6.โครงการ
สงเสริม

การ
พัฒนาการ

จัดการ
อาชีวศึกษา

ทวิภาคี 

7.โครงการ
สงเสริม

การมีงาน
ทําของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 
เรียนจบ 
พบงาน 

8.โครงการ
สรางรายได
และกระจาย
โอกาสทาง
การศึกษา 

9. 
ทุนการศึกษา

เฉลิมราช
กุมารี 

รวมท้ังส้ิน 

  
 
3,018,611.24   213,968.12  

 
4,717,774.72  

 
149,000.00   -     8,099,354.08   199,999.15   131,996.35   38,043.00  

 
809,998.76  

 
89,728.00  

 
79,000.00  

 
50,000.00  

 
420,993.81   15,000.00  

 
1,269,765.26  

 
9,369,119.34  

 1. แผนงาน 
.....................  

 
3,018,611.24   213,968.12  

 
4,717,774.72  

 
149,000.00   -     8,099,354.08   199,999.15   131,996.35   38,043.00  

 
809,998.76  

 
89,728.00  

 
79,000.00  

 
50,000.00  

 
420,993.81   15,000.00  

 
1,269,765.26  

 
9,369,119.34  

 - งบบุคลากร      
 
1,884,956.45       1,884,956.45                     -    

 
1,884,956.45  

 - งบ
ดําเนินงาน  664,137.20   213,968.12  

 
2,736,518.27       3,614,623.59                     -    

 
3,614,623.59  

 - งบลงทุน      96,300.00       96,300.00                     -     96,300.00  
 - งบเงิน
อุดหนุน 

 
2,354,474.04      

 
149,000.00     2,503,474.04                     -    

 
2,503,474.04  

 - งบรายจาย
อ่ืน              199,999.15   131,996.35   38,043.00  

 
809,998.76  

 
89,728.00  

 
79,000.00  

 
50,000.00  

 
420,993.81   15,000.00  

 
1,269,765.26  

 
1,269,765.26  

 2. แผนงาน 
.....................                                    

 - งบบุคลากร                                    
 - งบ
ดําเนินงาน                                   

 - งบลงทุน                                   
 - งบเงิน
อุดหนุน                                   
 - งบรายจาย
อ่ืน                                   
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สวนท่ี 3 

3.2 ประมาณการรายรับ – รายจาย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปตอไป) 

วิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 

1. ประมาณการรายรับ           21,880,000 บาท            

ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา     3,980,000 บาท  

  - ยอดยกมาจากปปจจุบัน 3,580,000 บาท 

  - คาดวามีรายรับในปตอไป    400,000 บาท 

ข. เงินงบประมาณ ป 2558 (ปตอไป) ท่ีคาดวาจะไดรับ           17,900,000 บาท  

 งบบุคลากร  4,900,000 บาท 

 งบดําเนินงาน       บาท  

 งบลงทุน  7,500,000 บาท 

 งบเงินอุดหนุน  3,300,000 บาท 

 งบรายจายอ่ืน  2,200,000 บาท 

 

2. ประมาณการรายจาย           13,688,400 บาท  

 งบบุคลากร      5,118,400 บาท  

 - เงินเดือน    3,300,000.00 บาท  

 - คาจางประจํา    -       บาท  

 - คาตอบแทนพนักงานราชการ  1,600,000.00 บาท  

 - เงินวิทยฐานะ     218,400.00 บาท  

 - คาตอบแทนรายเดือน            บาท  

 งบดําเนินงาน      1,070,000 บาท  

 - คาสาธารณูปโภค   1,070,000.00 บาท  

 - คาใชสอย             บาท  

 - คาวัสดุ             บาท  

 งบลงทุน      7,500,000 บาท  

 - คาครุภัณฑ    1,200,000.00 บาท  

 - คาสิ่งกอสราง   6,300,000.00 บาท  

  



หนวย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิ

ษฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สงเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให

ไดมาตรฐาน

2.โครงการ

บมเพาะ

ผูประกอบกา

รใหม

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

3โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

4.โครงการ

ศูนยฝก

อาชีพเพื่อ

ชุมชน Fix it

 center

5.โครงการ

ลดปญหา

การออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

สงเสริมการ

พัฒนาการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

7.โครงการ

สงเสริมการมี

งานทําของ

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สรางรายได

และ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

1,482,000 415,000 916,000 2,350,500

 - งบบุคลากร 4,816,440 4816440.00

เงินเดือนขาราชการ 2,873,520.00 2,873,520.00 

เงินวิทยฐานะ 218,400.00 218,400.00 

เงินประจําตําแหนง - 

คาตอบแทนรายเดือน

ขาราชการ 134,400.00 134,400.00 

คาจางลูกจางประจํา

เงินอื่น ๆ

คาตอบพนักงานราชการ 1,590,120.00 1,590,120.00 

รวม

 -  งบดําเนินงาน - 4,816,440.00 4,816,440.00          

สวนที่ 3 

3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 




รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิ

ษฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สงเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให

ไดมาตรฐาน

2.โครงการ

บมเพาะ

ผูประกอบกา

รใหม

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

3โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

4.โครงการ

ศูนยฝก

อาชีพเพื่อ

ชุมชน Fix it

 center

5.โครงการ

ลดปญหา

การออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

สงเสริมการ

พัฒนาการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

7.โครงการ

สงเสริมการมี

งานทําของ

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สรางรายได

และ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

      - คาตอบแทน

คาเชาบาน(ขั้นต่ํา)

เงินคาตอบแทนนอกเวลา 540,000.00 - 240,000.00 

คาตอบแทนครูจางสอนราย

ชั่วโมง -

เงินคาสอนพิเศษ 400,000.00 460,000.00 70,000.00 930,000.00 450,000.00 

คาเบี้ยประชุมกรรมการ

คาตอบแทนพิเศษขรก.

และลจ.เต็มขั้น

คาตอบแทนพิเศษของ 3 จว.

ภาคใต

รวม 580,000.00 460,000.00 70,000.00 1,110,000.00 1,800,000.00 

      - คาใชสอย

คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา)

คาเชารถยนต(ขั้นต่ํา)

คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 360,000.00 360,000.00 

คาซอมรถยนตราชการ 30,000.00 30,000.00 

คาซอมครุภัณฑ 30,000.00 30,000.00 

คาซอมสิ่งกอสราง 200,000.00 200,000.00 700,000.00

คาจางเหมาบริการ 72,000.00 100,000.00 270,000.00 442,000.00 

คาเงินสมทบประกันสังคม 145,000.00 145,000.00 81,312.00 

รวม 252,000.00 590,000.00 842,000.00 923,312.00 

 




รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิ

ษฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สงเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให

ไดมาตรฐาน

2.โครงการ

บมเพาะ

ผูประกอบกา

รใหม

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

3โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

4.โครงการ

ศูนยฝก

อาชีพเพื่อ

ชุมชน Fix it

 center

5.โครงการ

ลดปญหา

การออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

สงเสริมการ

พัฒนาการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

7.โครงการ

สงเสริมการมี

งานทําของ

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สรางรายได

และ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

          - คาวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 167000.00 112,000.00 168,500.00 447,500.00 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 180,000.00 180,000.00 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 70,000.00 50,000.00 120,000.00 

วัสดุการศึกษา 511,500.00 340,925.00 100,000.00 952,425.00 

วัสดุงานบานงานครัว 40,000.00 

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา

15,000.00 

วัสดุคอมพิวเตอร 63,500.00 63,500.00 

วัสดุกอสราง 30,000.00 50,000.00 70,000.00 150,000.00 

วัสดุยานพาหนะและขนสง

รวม
778,500.00 566,425.00 672,000.00 2,016,925.00 2,031,925.00 

 - คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา)

คาโทรศัพท 20,000.00 20,000.00 20000

คาน้ําประปา -

คาไฟฟา 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 

รวม 1,520,000.00 1,520,000.00 3,020,000.00 

 




รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิ

ษฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สงเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให

ไดมาตรฐาน

2.โครงการ

บมเพาะ

ผูประกอบกา

รใหม

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

3โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

4.โครงการ

ศูนยฝก

อาชีพเพื่อ

ชุมชน Fix it

 center

5.โครงการ

ลดปญหา

การออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

สงเสริมการ

พัฒนาการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

7.โครงการ

สงเสริมการมี

งานทําของ

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สรางรายได

และ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - งบลงทุน

  3.1 ครุภัณฑ

-เครื่องคอมพิวเตอร 1,200,000.00 1,200,000.00 

-

  3.2 สิ่งกอสราง

- ปรับปรุงอาคาร 1,500,000.00 1,500,000.00 

- ปรับปรุงระบบไฟฟา 1,500,000.00 1,500,000.00 

- ปรับปรุงระบบประปา 1,800,000.00 1,800,000.00 

- ปรับปรุงหองน้ํา - หองสวม

1,500,000.00 1,500,000.00 

รวม 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 

 - งบเงินอุดหนุน

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหม

และหุนยนต -

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและ

พัฒนา

 - อุดหนุน อศ.กช.

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

-

 - อุดหนุนโครงการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,300,000.00 3,300,000.00 

 




รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิ

ษฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สงเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให

ไดมาตรฐาน

2.โครงการ

บมเพาะ

ผูประกอบกา

รใหม

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

3โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

4.โครงการ

ศูนยฝก

อาชีพเพื่อ

ชุมชน Fix it

 center

5.โครงการ

ลดปญหา

การออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

สงเสริมการ

พัฒนาการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

7.โครงการ

สงเสริมการมี

งานทําของ

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สรางรายได

และ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - อุดหนุนการสอนเกษตร

ระยะสั้น

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการ 

อกท.

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการ

วิชาชีพอุตสาหกรรม

 - อุดหนุนการหารายได

ระหวางเรียน

 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวัด

ภาคใต

 - อุดหนุนกิจกรรมองคการ

วิชาชีพพาณิชยกรรม

 - ทุนการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี

 - โครงการวิทยาลัย

เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร

รวม 3,300,000.00 

 




รวมทั้งสิ้น

เงินรายได เปนเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น

สิ่งประดิ

ษฐ/

หุนยนต

วิจัย

สราง

องค

ความรู

รวม

1.โครงการ

สงเสริม

คุณภาพ

สถานศึกษา

ขนาดเล็กให

ไดมาตรฐาน

2.โครงการ

บมเพาะ

ผูประกอบกา

รใหม

อาชีวศึกษา

แบบครบวงจร

3โครงการ

เสริมสราง

คุณธรรม 

จริยธรรม 

และธรร

มาภิบาล

4.โครงการ

ศูนยฝก

อาชีพเพื่อ

ชุมชน Fix it

 center

5.โครงการ

ลดปญหา

การออก

กลางคันของ

ผูเรียน

อาชีวศึกษา

6.โครงการ

สงเสริมการ

พัฒนาการ

จัดการ

อาชีวศึกษา

ทวิภาคี

7.โครงการ

สงเสริมการมี

งานทําของ

ผูสําเร็จ

การศึกษา 

เรียนจบ พบ

งาน

8.โครงการ

สรางรายได

และ

กระจาย

โอกาส

ทาง

การศึกษา

รวมทั้งสิ้น บกศ.

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2558) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจาย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

 - งบรายจายอื่น

 -  ศูนยฝกอาชีพเพื่อชุมชน 421,000.00 

 -  บมเพาะผูประกอบการใหม

 -  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ฯ

 - ลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน

 - สงเสริมการพัฒนาการจัดการการ

    อาชีวศึกษาทวิภาคี

 - สงเสรมการมีงานทําของผูสําเร็จ

   การศึกษา เรียนจบ พบงาน

 - โครงการเสริมสรางคุณภาพ

   สถานศึกษาขนาดเล็กใหไดมาตรฐาน

 - สรางรายไดและกระจายโอกาส

   ทางการศึกษา

 - โครงการ

 - สํารองเพื่อสนับสนุนงาน

นโยบาย สอศ. กระทรวง 

พื้นที่ 26,697,440.00 2,417,850.00 5,704,000.00 - 34,819,290.00 
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Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช

จาย

ที่ใช
รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4 รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ 6,836,948 ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 ม.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ธ.ค.-57 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 ม.ค.-59 6,836,948

1 งานตามภาระงานประจํา

1.1 งบดําเนินงาน

1.2 งบลงทุน 7,500,000

  - คาครุภัณฑ 1,200,000 120,000.00 1,200,000.00 1,200,000

  - คาสิ่งกอสราง 6,300,000.00 6,300,000.00 6,300,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา

2.1 โครงการจายคาจางชั่วคราวครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว 1,628,172 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 135,681.00 1,628,172

2.2 โครงการจายคาครองชีพครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว 302,400 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 302,400

2.3 โครงการจายเงินคาตอบแทนกรรมการ 240,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000

ประเมินเทียบโอน

2.4 โครงการจายเงินคาสอนพิเศษเทียบโอนความรูฯ 450,000 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 450,000

2.5 โครงการจายเงินคาสอนพิเศษ 350,000 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 350,000

2.6 โครงการจายคาธุรการทํางานนอกเวลาปกติ 520,000 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 520,000

2.7 โครงการจายคาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก คายานพาหนะและคาใชจายอื่นๆ 230,000 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 19,166.66 230,000

2.8 โครงการจายคาสอนหลักสูตรระยะสั้น 70,000 35,000.00 35,000.00 70,000

2.9 โครงการจายเงินสมทบประกันสังคม พนง.,ครูจางสอน,ลูกจาง

ชั่วคราว

144,492 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 12,041.00 

144,492

2.10 โครงการจายคาสาธารณูปโภค 850,000 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 70,833.33 850,000

2.11 โครงการจายคาสาธารณูปโภค (คาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ตรายป) 17,334 17,334.00 17,334

2.12 โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 180,000 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 180,000

2.13 โครงการจางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 263,688 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 21,974.00 263,688

2.14 โครงการจายคาเชาเพื่อการบริการถายเอกสาร 72,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000

2.15 โครงการซอมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 30,000 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000

2.16 โครงการซอมแซมครุภัณฑ 24,750 6,187.50 6,187.50 6,187.50 6,187.50 24,750

2.17 โครงการจัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาเครื่องกล 80,000 40,000.00 40,000.00 80,000

2.18 โครงการจัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาไฟฟากําลัง 80,000 40,000.00 40,000.00 80,000

2.19 โครงการจัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาการบัญชี 30,000 15,000.00 15,000.00 30,000

2.20 โครงการจัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 30,000 15,000.00 15,000.00 30,000

2.21 โครงการจัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 6,000 3,000.00 3,000.00 6,000

ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน

ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม

หนวย : บาท

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558
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2.22 โครงการจัดหาวัสดุฝก หลักสูตรระยะสั้น 94,000 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 11,750.00 94,000

2.23 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน ฝายบริหารทรัพยากร 51,000 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 51,000

2.24 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน ฝายวิชาการ 24,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000

2.25 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน ฝายแผนงานและความรวมมือ 30,000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000

2.26 โครงการจัดหาวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา 30,000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000

2.27 โครงการจัดซื้อวัสดุในงานบํารุงรักษาอาคารสถานที่ 300,000 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 300,000

2.28 โครงการแนะแนวสัญจร 5,000 5,000.00 5,000

2.29 โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา 1,000 1,000.00 1,000

2.30 โครงการปจฉิมนิเทศ 1,500 1,500.00 1,500

2.31 โครงการเปดบานวิทยาลัยฯ 40,000 40,000.00 40,000

2.32 โครงการเยี่ยมบานนักเรียน นักศึกษา ประจําป 2558 42,500 42,500.00 42,500

2.33 โครงการปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง 4,050 4,050.00 

2.34 โครงการประชุมเครือขายผูปกครอง 4,050 4,050.00 4,050

2.35 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการสําหรับนักศึกษาใหม 10,000 10,000.00 10,000

2.36 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 2,000 2,000.00 2,000

2.37 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทางการสึกษา 

ดานอาชีวศึกษา (V- Net)

1,000 1,000.00 1,000

2.38 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ 7,200 7,200.00 7,200

โครงการจัดจางเขียนแบบ ถายแบบพิมพเขียว 50,000 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 50,000

2.39 โครงการประชุมนักเรียนนักศึกษาใหม และสอบสัมภาษณเบื้องตน

สําหรับนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ

1,700 850.00 850.00 1,700

2.40 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินทวิภาคี 5,000 5,000.00 5,000

2.41 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกฝกงานและฝกอาชีพ 1,000 500.00 500.00 1,000

2.42 โครงการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและสรางเครือขายความรวมมือ

ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ

10,000 10,000.00 10,000

2.43 โครงการประชุมลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ 10,000 10,000.00 10,000

2.44 โครงการอบรมสัมมนาครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝกและครูผูควบคุม

การฝกนักศึกษา หลักสูตรทวิภาคี

10,000 10,000.00 10,000

2.45 โครงการจัดกิจกรรมการสอนเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะตามแผนฝก

อาชีพ

5,000 5,000.00 5,000

2.46 โครงการนําเสนอผลงานการฝกงานและฝกประสบการณของ

นักเรียนนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาทวิภาคี

1,000 500.00 500.00 1,000

2.47 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ วารสาร และนิตยสารสื่อ 15,000 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 15,000

2.48 โครงการปรับปรุงเครือขายของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 35,000 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 35,000
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2.49 โครงการศึกษาดูงานศูนยบมเพาะ 10,000 10,000.00 10,000

2.50 โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจ 10,000 10,000.00 10,000

2.51 โครงการพัฒนาระบบประกัน 10,000 10,000.00 10,000

2.52 โครงการมอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา 15,000 15,000.00 15,000

2.53 โครงการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม 5,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000

2.54 โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝกงาน 7,512 3,756.00 3,756.00 7,512

2.55 โครงการกีฬาสานสัมพันธครู นักเรียน 2,000 2,000.00 2,000

2.56 โครงการแขงขันกีฬาสีภานนอก 5,000 5,000.00 5,000

2.57 โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน 15,000 15,000.00 15,000

2.58 โครงการแขงขันทักษะพิมพดีด 1,500 1,500.00 1,500

2.59 โครงการงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ 1,500 1,500.00 1,500

2.60 โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม 3,000 3,000.00 3,000

2.61 โครงการตอบปญหาทางวิชาการวันสุนทรภู 1,500 1,500.00 1,500

2.62 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาคายพักแรมและประดับแถบ

สองสี

1,500 1,500.00 1,500

2.63 โครงการรวมพิธีวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว "วชิราวุธ"

1,500 1,500.00 

2.64 โครงการอยูคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ 30,000 30,000.00 30,000

2.65 โครงการเตรียมความพรอมรองรับการประเมินหนวยองคการนัก

วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.)

20,000 20,000.00 20,000

2.66 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย

500 500.00 

2.67 โครงการศึกษาดูงานหนวยองคการวิชาชีพ 1,000 1,000.00 1,000

2.68 โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 2,000 2,000.00 2,000

2.69 โครงการประกวดรองเพลง 2,500 2,500.00 2,500

2.70 โครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน 3,000 3,000.00 3,000

2.71 โครงการโลกสวยดวยมือเรา 3,000 3,000.00 

2.72 โครงการปลูกและดูแลรักษาตนไมรอบบานแม 3,000 3,000.00 3,000

2.73 โครงการวันปยมหาราช 1,000 1,000.00 

2.74 โครงการวันพอแหงชาติ (5 ธันวา มหาราช) 15,000 15,000.00 15,000

2.75 โครงการวันแมแหงชาติ 1,500 1,500.00 

2.76 โครงการวัยรุนยุคใหมหัวใจประชาธิปไตย 1,000 1,000.00 1,000

2.77 โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

1,500 1,500.00 1,500

2.78 โครงการอบรมใหความรูและสรางเสริมความเขาใจหลัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

3,000 3,000.00 3,000



34

Jin

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจาย/รายการ งาน/แผนก ที่ใช

จาย

ที่ใช
รวมไตรมาส 1 รวมไตรมาส 2 รวมไตรมาส 3 รวมไตรมาส 4 รวมเปนเงิน

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2558

2.79 โครงการสรางความตระหนักเพื่อปองกันการตั้งครรภไมพรอมของ

วัยรุนในสถานศึกษา (Stop teen mom)

1,500 1,500.00 1,500

2.80 โครงการปองกันและแกไขยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน

และการทะเลาะวิวาท

1,500 1,500.00 1,500

2.81 โครงการแหเทียนเขาพรรษา 2,500 2,500.00 2,500

2.82 โครงการวันไหวครู 20,000 20,000.00 20,000

2.83 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 53,000 53,000.00 53,000

2.84 โครงการพี่สอนนอง 12,000 12,000.00 12,000

2.85 โครงการสงเสริมภาวะผูนํา และเทคนิคการทํางานเปนทีม 2,000 2,000.00 2,000

2.86 โครงการวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 ก.ค.) 1,500 1,500.00 1,500

2.87 โครงการจัดซื้อวัสดุฝก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 20,000 10,000.00 10,000.00 20,000

2.88 โครงการงานประชาสัมพันธ 50,000 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.64 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 4,166.66 50,000

2.89 โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด 6,000 3,000.00 3,000.00 6,000

2.90 โครงการคาอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุม 20,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20,000

2.91 โครงการจัดหาครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคของฝายบริหาร

ทรัพยากร

30,000 30,000.00 30,000

2.92 โครงการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 20,000 20,000.00 20,000

2.93 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 15,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000

2.94 โครงการขอจัดซื้อผามานงานศูนยวิทยบริการ 15,000 15,000.00 15,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ - 

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

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

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

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

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

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./สถานศึกษา) - 

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

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

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

4.13 โครงการ .................................................... - 



 

           

 

 

โครงการ 

ประจําปงบประมาณ 2558 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี......1....... 
 

โครงการ: จายคาจางช่ัวคราว ครูจางสอน ลูกจางช่ัวคราว  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีครูผูสอนไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจางครูจางสอน เพ่ือผลิต

นักเรียนนักศึกษา ใหความรูและมีคุณธรรม จริยธรรม เปนกําลังสําคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา ในการจางครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว  ตองมีคาจางชั่วคราวครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว เพ่ือ
เปนขวัญกําลังใจใหกับครูจางสอนและลูกจางชั่วคราว ในการปฏิบัติงาน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว ไดรับเงินคาจางครบ 12 เดือน 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว ไดรับเงินคาจาง จํานวน 12 เดือน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 มีครูจางสอนและลูกจางชั่วคราวเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,145,972 บาท 
จากเงินรายไดสถานศึกษา งบ 329,840 บาท 
  เปน เงินอุดหนุนการศึกษา และเงินรายไดสถานศึกษา    ท้ังสิ้น 1,475,812 บาท ไดแก 
8.1 คาตอบแทน    1,475,812 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจายคาจางใหกับครูจางสอนและลูกจางชั่วคราว ครบ 12 เดือน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการจายคาจางครูจางสอนและลูกจางชั่วคราว 



 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
        (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                        หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
           (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
            (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
      รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
         (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
      รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
         รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี......2....... 
 

โครงการ: จายคาครองชีพครูจางสอน ลูกจางช่ัวคราว 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีครูผูสอนไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจางครูจางสอน เพ่ือผลิต

นักเรียนนักศึกษา ใหความรูและมีคุณธรรม จริยธรรม เปนกําลังสําคัญของชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา ในการจางครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว  ตองมีคาจางชั่วคราวครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว 
เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหกับครูจางสอนและลูกจางชั่วคราว ในการปฏิบัติงาน 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือจายคาครองชีพครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 19 อัตรา  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 19 คน ไดรับคาครองชีพครบ 12 เดือน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทางราชการ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายไดสถานศึกษา ง บ 302,400 บาท 
  เปนเงิน รายไดสถานศึกษา    ท้ังสิ้น 302,400 บาท ไดแก 
8.1 คาครองชีพ  302,400    บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินสําหรับจายคาครองชีพครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว 19 คน ครบ 12 เดือน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการดําเนินการตามโครงการจายคาครองชีพ (ครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว) ประจําป 2558 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
        (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                        หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
           (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
            (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
      รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
         (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
      รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
         รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.....3........ 
 

โครงการ: จายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณใน

วันอาทิตย และกําหนดการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณภาคเรียนละ 2 ครั้ง โดยกําหนดใหจาย
คาตอนแทน สําหรับคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ ชั่วโมงละ 60 บาท ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ ไดรับคาตอบแทนในการดําเนินการ
ดังกลาว และปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดีตอนักเรียนนักศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 คณะกรรมการเทียบโอนความรูและประสบการณ ไดรับคาตอบแทนทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักศึกษา ไดทราบผลการประเมินการเทียบโอนความรูและประสบการณ และมีระบบการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ไดรับคําชื่นชมและความพอใจจากผูเรียน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายไดสถานศึกษา ง บ 240,000 บาท 
8.1 คาตอบแทน    240,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจายเงินคาตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรูและ

ประสบการณ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 รายงานผลการจายเงินตอบแทนคณะกรรมการประเมินเทียบโอนความรูและประสบการณ 
 



 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
        (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                        หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
           (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
            (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
      รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
         (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
      รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
         รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......4....... 
 

โครงการ: จายเงินคาสอนพิเศษ หลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ ใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวันอาทิตย เพ่ือเปด
โอกาสใหผูประกอบอาชีพและผูท่ีมีงานทํา ศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาในการทํางาน ใหมี
โอกาสเลื่อนเงินเดือน และตําแหนงในหนาท่ีการงานใหสูงข้ึน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาเล็งเห็นประโยชน
สําหรับผูเรียน และเพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหครูไดรับคาสอนพิเศษตามขอกําหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครูไดรับคาตอบแทนสอนพิเศษครบทุกเดือน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักศึกษาไดรับความรูอยางเทาเทียมกัน ผลิตนักเรียนใหมีประสิทธิภาพและสามารถอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายไดสถานศึกษา ง บ 450,000 บาท 
8.1 คาตอบแทน    450,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจายคาสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการจายคาสอนพิเศษ 
 



 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
            (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ) 
                              หัวหนางานการเงิน 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นางสรพัชรี   ธนศานติ) 
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นายฐิติ   ขันธวิธิพร) 
            รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร) 
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม 
               รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี......5....... 
 

โครงการ: จายเงินคาสอนพิเศษ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการจัดการเรียนการสอนตามวันเวลาราชการเบิกจายคาสอนพิเศษ ตาม

มติกรรมการบริหารสถานศึกษาไว ตามความเหมาะสม 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหครูไดรับคาสอนพิเศษตามขอกําหนดของสถานศึกษา และเพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครูไดรับคาตอบแทนสอนพิเศษครบทุกเดือน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักศึกษาไดรับความรูอยางเทาเทียมกัน ผลิตนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสามารถอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)      งบ 284,078 บาท 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  งบ 67,692 บาท 
8.1 คาตอบแทน   351,770 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจายคาสอนพิเศษ ครบ 12 เดือน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการจายคาสอนพิเศษ 
 



 
 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
            (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                              หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
            รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
               รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......6....... 
 

โครงการ: จายคาธุรการทําการนอกเวลาปกติ  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. ปวส. หลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรทวิภาคี หลักสูตร MEP และหลักสูตรเทียบโอนความรูและประสบการณ เพ่ือบริการใหผูเรียนและ
ประชาชนท่ัวไปไดรับประโยชนสูงสุด และไดรับความสะดวกในการเรียนการสอน การติดตอประสานงาน จึง
จัดใหมีผูบริหาร ครู และบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการและวันหยุดราชการตามความ
จําเปน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดใหมีผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี ไวบริการนักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ในการติดตอ
ประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน นอกเวลาราชการท้ังในวันทําการและวันหยุดราชการ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 เพ่ือใหผูบริหาร ครู บุคลากร ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไดรับคาตอบแทน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การบริหารงานสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน

และปฏิบัติงานใหแกทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)  และเงินรายไดสถานศึกษา   งบ 520,000 บาท 
8.1 คาตอบแทน  เงินงบประมาณ     250,000  บาท 
8.2 คาตอนแทน  เงินรายไดสถานศึกษา   270,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจายคาธุรการทําการนอกเวลาราชการปกติ ครบ 12 เดือน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลตามโครงการ  
 



 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
            (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                              หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
            รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
               รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......7....... 
 

โครงการ: จายคาเบ้ียเล้ียง ท่ีพัก คายานพาหนะและคาใชจายอ่ืน ๆ  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีการพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหไปอบรม ประชุม 

สัมมนา ตามความจําเปนและสมควร เพ่ือนําความรูมาพัฒนาสถานศึกษา และการเรียนการสอนใหนักเรียนมี
ความรูยิ่งข้ึน จึงมีความจําเปนในการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะ และคาใชจายอ่ืน ๆ ใหกับ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเดินทางไปราชการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูและนําความรูมาพัฒนาสถานศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 เพ่ือใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 38 คน ไดไปอบรม ประชุมและสัมมนา

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และประสบการณ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นําความรูท่ีไดรับจากการอบรม ประชุมและสัมมนามา
ปรับปรุง พัฒนาการบริหารการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน ทันตอเหตุการณและความตองการของตลาด 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)  และเงินรายไดสถานศึกษา งบ 230,000 บาท 
8.1 คาใชสอย   เงินงบประมาณ  80,000 บาท  
8.2 คาใชสอย   เงินรายไดสถานศึกษา 150,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจายคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก คายานพาหนะและคาใชจายอ่ืน ๆ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการจายคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก คายานพาหนะและคาใชจายอ่ืน ๆ  
 



 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
            (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                              หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
            รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
               รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......9....... 
 

โครงการ: จายเงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ ครูจางสอน ลูกจางช่ัวคราว 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จางพนักงานราชการ ครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติงานในงานตาง 

ๆ ในวิทยาลัย ซ่ึงวิทยาลัยจะตองจายเงินเพ่ือนําสงเงินสมทบประกันสังคมสวนของนายจาง เพ่ือนําสง
สํานักงานประกันสังคม เปนประจําทุกเดือน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจายคาจางพนักงานราชการ ครูจางสอน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 26 อัตรา ท่ีเปนฝายสนับสนุน
งานธุรการของวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 มีงบประมาณสําหรับจายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจางชั่วคราว 26 อัตรา ครบ 12 เดือน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ลูกจางชั่วคราว มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และสามารถใชสิทธิคารักษาพยาบาลได 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)    งบ   5,250    บาท 
จากเงินงบประมาณ (ปวส.)    งบ   40,000   บาท 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา      งบ   154,028 บาท 
จากเงินรายไดสถานศึกษา      งบ   144,492 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงิน...(งบประมาณ)สําหรับจายเงินสมทบประกันสังคมของลูกจางชั่วคราว 26 คน ครบ 12 เดือน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลตามโครงการ 



 
 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
             (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                               หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 
 



โครงการท่ี....89...... 
 

โครงการ: จายคาสาธารณูปโภค 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีคาสาธารณูปโภค คือ  คาบริการอินเตอรเน็ต ท่ีจะตองจายเปนรายป 

เพ่ือใหการบริหารงานและการเรียนการสอนดําเนินไปไดตามปกติ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหวิทยาลัยมีเงิน (งบประมาณ) สําหรับจายคาสาธารณูปโภครายป 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 มีงบประมาณสําหรับจายคาสาธารณูปโภครายป 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การบริหารงาน การเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายไดสถานศึกษา งบ 17,334 บาท 
8.1 คาใชสอย เงินรายไดสถานศึกษา 17,334 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจายคาสาธารณูปโภครายป 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลตามโครงการ 
 
 
 
 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
              (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                                หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



โครงการท่ี....10...... 
 

โครงการ: จายคาสาธารณูปโภค 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ  หัวหนางานการเงิน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีคาสาธารณูปโภคประจําเดือน คือ คาไฟฟา คาโทรศัพท คาน้ําประปา 

คาบริการฝากสงไปรษณีย และคาบริการอินเตอรเน็ตในแตละเดือน ท่ีจะตองจายเปนประจําทุกเดือน เพ่ือให
การบริหารงานและการเรียนการสอนดําเนินไปไดตามปกติ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหวิทยาลัยมีเงิน (งบประมาณ) สําหรับจายคาสาธารณูปโภคประจําเดือน 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 มีงบประมาณสําหรับจายคาสาธารณูปโภค 12 เดือน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การบริหารงาน การเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ และเงินรายไดสถานศึกษา งบ 850,000 บาท 
8.1 คาใชสอย  เงินงบประมาณ 350,000  บาท 
8.2 คาใชสอย เงินรายไดสถานศึกษา 500,000 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเงินงบประมาณสําหรับจายคาสาธารณูปโภค ครบ 12 เดือน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลตามโครงการ 
 
 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
              (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                                หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



โครงการท่ี......11....... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุเช้ือเพลิงยานพาหนะ  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุ  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มียานพาหนะท่ีใชในการเดินทางติดตอราชการตลอดจนอํานวยความ

สะดวกใหแกบุคลากรของวิทยาลัยฯ เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติหนาท่ี ตามนโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษา จึงตองเตรียมความพรอมในเรื่องการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงใหกับยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
5.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีเชื้อเพลิงยานพาหนะ จํานวน 3 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวส.)            งบ 130,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    130,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 การเดินทางไปติดตอประสานงานราชการเปนไปดวยความเรียบรอย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน  
 
 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
                 (นายปญญา   ตั้งธโนปจัย)  
                                 หัวหนางานพัสดุ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



โครงการท่ี.....12........ 
 

โครงการ: จางเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายณรงฤทธิ์  เพชรอยู 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีอาคาร สถานท่ี ทรัพยสินทางราชการท่ีตองดูแลรักษาจากการโจรกรรม 

และเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษา จึงมีความจําเปนทีตองจางยามรักษา
ความปลอดภัยดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือความปลอดภัยทรัพยสินในสถานศึกษา 
5.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 บริษัทรับเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 บริษัท 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)     งบ 65,922 บาท 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  งบ 197,766 บาท 
8.1 คาใชสอย 263,688  บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ทรัพยสินทางราชการ ปลอดภัยจากการโจรกรรมและเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน  
 



 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
                  (นายณรงฤทธิ์   เพชรอยู)  
                            หัวหนางานอาคารสถานท่ี  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



โครงการท่ี......13....... 
 

โครงการ: คาเชาเพ่ือการบริการถายเอกสาร 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จําเปนตองมีการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือบริการถายเอกสารใหเพียงพอกับงานในแต

ละฝาย เพ่ือเปนการแบงเบาภาระครูผูสอนในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายนอกจากการเรียนการสอน เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหการบริหารดานเอกสารเปนไปดวยความเรียบรอย 
5.2 เพ่ือการทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เอกสารท่ีตองดําเนินการถายเอกสาร 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 งานดานเอกสารในฝายบริหารงานท่ัวไปมีวัสดุอุปกรณใชในการปฏิบัติงานหองเอกสารการพิมพ 
หองสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)    งบ 65,849.35 บาท 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)   งบ 6,150.65 
8.1 คาวัสดุ    72,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 จากผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพในงานบริหารท่ัวไป ฝายบริหารทรัพยากร 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากวัสดุอุปกรณท่ีใชและการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลมีความรวดเร็ว และเรียบรอย ทําใหงานบริการ

ดานเอกสารนั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  



 
 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
                   (นายพูลสวัสดิ์   คําเสน)  
                          หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



โครงการท่ี......14....... 
 

โครงการ: ซอมแซมยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยวิทยาลัยฯ มียานพาหนะท่ีใชในงานราชการ ตามภารกิจของวิทยาลัยฯ และหนวยงานตนสังกัด 

ดังนั้น เพ่ือยืดอายุการใชงาน และลดคาใชจายในการจัดหายานพาหนะใหม จึงจําเปนตองมีการซอมแซมและ
บํารุงรักษายานพาหนะใหมีสภาพพรอมใชงานตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเตรียมการซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
5.2 เพ่ือยืดอายุการใชงานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ 
5.3 เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติงานตามภารกิจ 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ซอมแซมยานพาหนะท่ีชํารุดตามจํานวน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ยานพาหนะใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)  งบ 30,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    30,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ยืดอายุการใชงานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 ความคิดเห็นผูใชยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  
 
 
 



 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
                 (นายปญญา  ตั้งธโนปจัย)  
                                 หัวหนางานพัสดุ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



โครงการท่ี.....15...... 
 

โครงการ: ซอมแซมครุภัณฑของวิทยาลัยฯ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑท่ีใชปฏิบัติงานโดยใชในการเรียนการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอน 

ท่ีมีการชํารุดทรุดโทรม เพ่ือยืดอายุการใชงาน และลดคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑใหม ดังนั้น จึงตองมีการ
ซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑใหมีสภาพพรอมใชงานตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเตรียมการซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑของวิทยาลัยฯ 
5.2 เพ่ือใหการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ซอมแซมครุภัณฑท่ีชํารุดตามจํานวน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครุภัณฑใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)   งบ 24,750 บาท 
8.1 คาวัสดุ    24,750 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ยืดอายุการใชงานยานพาหนะของวิทยาลัยฯ  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 ความคิดเห็นผูใชครุภัณฑ  
 
 
 
 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
                  (นายปญญา   ตั้งธโนปจัย) 
                                  หัวหนางานพัสดุ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี.....16....... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาเครื่องกล 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสาขาวิชาเครื่องกล มีความตองการใชวัสดุ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการ

เรียนการสอนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนภายใต
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวย
ตนเอง ภายใตพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพ่ือเปนการวางแผนเตรียมความพรอมของสาขาวิชาเครื่องกล ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันท่ีดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต
กําลังคนอาชีวศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาเครื่องกลทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเครื่องกล มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  สาขาวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวส.)  งบ 80,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    80,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน  
 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
                   (นายณรงฤทธิ์   เพชรอยู) 
                            หัวหนาแผนกวิชาเครื่องกล 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 
 



โครงการท่ี.....17...... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาไฟฟากําลัง  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาไฟฟากําลัง 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสาขาวิชาไฟฟากําลัง มีความตองการใชวัสดุ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการ

เรียนการสอนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนภายใต
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวย
ตนเอง ภายใตพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพ่ือเปนการวางแผนเตรียมความพรอมของสาขาวิชาไฟฟากําลัง ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันท่ีดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต
กําลังคนอาชีวศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา สาขางานไฟฟากําลังทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานไฟฟากําลัง มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  สาขาวิชาไฟฟากําลัง วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวส.)   งบ 80,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    80,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน  
 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
                (นายปญญา   ตั้งธโนปจัย) 
                         หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี.....18...... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุฝกแผนกวิชาการบัญชี  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาการบัญชี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสาขาวิชาการบัญชี มีความตองการใชวัสดุ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการ

เรียนการสอนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนภายใต
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวย
ตนเอง ภายใตพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพ่ือเปนการวางแผนเตรียมความพรอมของสาขาวิชาการบัญชี ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันท่ีดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต
กําลังคนอาชีวศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา สาขางานการบัญชี 60 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการบัญชี มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ 30,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    30,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน  
 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
              (นาง สาวเพชรินทร   กลอมวงศ) 
                           หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......19...... 
 

โครงการ: จัดซ้ือวัสดุฝก แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวย แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังระบบปกติและระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองใชวัสดุฝกเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน อันจะสงผลทําใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ี
กําหนด 

ดังนั้น แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จึงไดจัดทําโครงการจัดซ้ือวัสดุฝก เพ่ือใชเปนวัสดุในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ใหกับนักเรียนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ังระบบปกติและระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีวัสดุฝกใชในการเรียนการสอน 
5.2 เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนในแผนวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ

วัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีวัสดุฝกแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจอยางเพียงพอ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรงตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา  
ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

7.3 สถานท่ี 
แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ     งบ 30,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 30,000 บาท ไดแก 
8.1 คาวัสดุ   30,000 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
              ( วาท่ีรอยโท วินัย   มวงเทพรส) 
                     หัวหนา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 
 



โครงการท่ี.....20...... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มีความตองการใชวัสดุ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการ

สอน เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนภายใตพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวย
ตนเอง ภายใตพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพ่ือเปนการวางแผนเตรียมความพรอมของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ในการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันท่ีดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการ
ในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษยทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)  งบ 6,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    6,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน  
 



ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
              (นางสาว จินตนา   ตันสัทภาคย) 
               หัวหนา แผนกวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี.....21...... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุฝก ในหลักสูตรระยะส้ัน 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานหลักสูตร 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยการจัดการเรียนการสอนระยะสั้น มีความตองการใชวัสดุ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน 

เพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
ภายใตพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวย
ตนเอง ภายใตพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพ่ือเปนการวางแผนเตรียมความพรอมของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ในการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันท่ีดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการ
ในการผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ท่ีเรียนในหลักสูตรระยะสั้น ทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดการเรียนสอนในหลักสูตรระยะสั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7.   กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)    งบ 6,150.65 บาท 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)     งบ  86,079.35  บาท 
8.1 คาวัสดุ  92,230  บาท 

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน 



 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
              (นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย)  
                     หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี.....22...... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุสํานักงานฝายบริหารทรัพยากร  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวเพชรินทร  กลอมวงศ 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จําเปนตองมีวัสดุสํานักงานในงานตาง ๆ ของฝายบริหารทรัพยากรเพ่ือให

การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหงานสํานักงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
5.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงานฝายบริหารทรัพยากร 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 งานในฝายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)  ง บ 51,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    51,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 จากผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝายบริหารทรัพยากร 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากวัสดุสํานักงานท่ีใชในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบรอยทําใหงานท่ีออกมา

นั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 



ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
              (นางสาวเพชรินทร   กลอมวงศ)  
                                หัวหนางานการเงิน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



โครงการท่ี.....23...... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุสํานักงานฝายวิชาการ  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวสิริพรรณ   วรรณประเวก 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จําเปนตองมีวัสดุสํานักงานในงานตาง ๆ ของฝายวิชาการ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหงานสํานักงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
5.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงานฝายวิชาการ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 งานในฝายวิชาการ ปฏิบัติงานและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.) งบ 24,000  บาท 
8.1 คาวัสดุ    24,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 จากผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝายวิชาการ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากวัสดุสํานักงานท่ีใชในการ 
 
 



ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นางสาวสิริพรรณ   วรรณประเวก) 
                         หัวหนา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.....24...... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุสํานักงานฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายสรพงษ  พวงศรี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จําเปนตองมีวัสดุสํานักงานในงานตาง ๆ ของฝายแผนงานและความ

รวมมือ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหงานสํานักงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
5.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงานฝายแผนงานและความรวมมือ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 งานในฝายแผนงานและความรวมมือ ปฏิบัติงานและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวส.) งบ 30,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    30,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 จากผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝายแผนงานและความรวมมือ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากวัสดุสํานักงานท่ีใชในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบรอยทําใหงานท่ีออกมา

นั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 



ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                  (นาย สรพงษ   พวงศรี) 
               หัวหนางาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.....25..... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุสํานักงานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายสมคิด   สงวนดี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จําเปนตองมีวัสดุสํานักงานในงานตาง ๆ ของฝายพัฒนากิจการนักเรียน

นักศึกษา เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหงานสํานักงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
5.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงานฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  งานในฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติงานและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)        งบ 30,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    30,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 จากผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากวัสดุสํานักงานท่ีใชในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็วและเรียบรอยทําใหงานท่ีออกมา

นั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 
 



ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                    (นายสมคิด   สงวนดี) 
                     หัวหนางาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี.......26....... 
 

โครงการ: จัดซ้ือวัสดุในงานบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายณรงฤทธิ์  เพชรอยู หัวหนางานอาคารสถานท่ี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

£ โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไดกําหนดท่ีจะพัฒนางานดานอาคารสถานท่ี ตลอดจนการใหบริการ

ตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานสากล  ซ่ึงตองมีการจัดภูมิทัศนสภาพแวดลอมในโรงเรียน
ใหเกิดความสวยงาม อยางเหมาะสม มีบรรยากาศรมรื่น มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยตอ
ผูใชงาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซอมบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณครุภัณฑประกอบ
อาคาร ใหคงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมท่ีจะเปนสถานศึกษาไดตลอดเวลา  ไดอยางเพียงพอ
ตามความจําเปน และอีกท้ังการดําเนินการของโครงการครั้งนี้เปนการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใหภูมิคุมกันในตัวท่ีดี แกนักเรียน นักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษา อาคารสถานท่ีใหดูสวยงานและเปนระเบียบเรียบรอย 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 อาคารและสถานท่ีโดยรอบวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 อาคารและสถานท่ีโดยรอบวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ดูสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ และเงินรายไดสถานศึกษา      งบ 300,000 บาท 
8.1 คาวัสดุอุปกรณ    100,000 บาท 
 



8.2 คาวัสดุอุปกรณ  200,000 บาท  
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ปรับปรุงพัฒนาและบํารุงรักษา อาคารสถานท่ีใหดูสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 แบบประเมินและสรุปผล 
 
 
 
 

 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
              (นายณรงฤทธิ์   เพชรอยู)  
                       หัวหนางานอาคารสถานท่ี  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
              (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
           รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......27........ 
 

โครงการ: แนะแนวสัญจรเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา 2558 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมปริมาณผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การศึกษาท่ีพึงประสงคในอนาคตนอกจากเปนการศึกษาเพ่ือเสริมสรางบุคคลใหมีคุณภาพท้ังดาน

ความรู ความคิด ทักษะและเจตคติ ท่ีจะใหผูเรียนไดรูจักตนเอง รูจักชีวิต เขาใจสังคม และสิ่งแวดลอมท่ีตนเอง
มีสวนรวมแลวผูบริหาร ครู-อาจารย จะตองแนะแนวขอมูลท่ีถูกตองดานวิชาชีพท่ีเปนไปไดแกผูเรียนดวยวา
วิชาชีพใดเหมาะสมกับผูเรียนและเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในปจจุบัน ตามนโยบายดานการเพ่ิมปริมาณ
ผูเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหขอมูลการศึกษาวิชาชีพท่ีถูกตอง สําหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาท่ีใกลสําเร็จการศึกษา
และผูสนใจท่ัวไป 

5.2 เพ่ือประชาสัมพันธสถานศึกษาใหเปนท่ีรูจักเผยแพรท่ัวไป 
5.3 เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเรียนสายอาชีพใหมากยิ่งข้ึน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษาเขาศึกษาตอในวิทยาลัยฯ ปการศึกษา 2558 มากข้ึนกวาป 2557 รอย
ละ 10 

6.1.2 ออกแนะแนวสัญจรในสถานศึกษา อยางนอย 10 สถานศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความสนใจศึกษาตอดานอาชีวศึกษามากข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 
7.3 สถานท่ี 

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม และบริเวณใกลเคียงวิทยาลัยฯ 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ     งบ  5,000 บาท 
  เปนเงิน งบประมาณ     ท้ังสิ้น      5,000 บาท ไดแก 
8.1 คาของท่ีระลึก   3,500 บาท  
8.2 คาวัสดุสํานักงาน   1,500 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาและผูสนใจไดรับขอมูลทางวิชาชีพท่ีถูกตองของสถานศึกษา 
9.2 มีนักเรียนนักศึกษาและผูสนใจเขามาศึกษาวิชาชีพหลักสูตรตาง ๆ ในสถานศึกษามากข้ึน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสัมภาษณ, สังเกต 
10.2 แบบประเมินผลการใหบริการแนะแนวสัญจร 
 
 
 
 
 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             ( นายธํารงค    ถาวรการ) 
          หัวหนางาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝา ยแผนงานและความรวมมือ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร) 
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......28........ 
 

โครงการ: ติดตามผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2557 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมปริมาณผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยในแตละปการศึกษา วิทยาลัยฯ ไดผลิตผูสําเร็จการศึกษาออกสูตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก ซ่ึง

ผูสําเร็จการศึกษาเหลานี้เปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอน ใหเห็นความสําเร็จและความลมเหลวในการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยฯ ดังนั้น การติดตามผูสําเร็จการศึกษาจึงเปนวิธีหนึ่งท่ีจะทําใหวิทยาลัยฯ ไดรับทราบ
ขอมูลสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือติดตามผลการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
5.2 เพ่ือตรวจสอบแนวทางการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษาในแตละปวาตรงกับ

ความรูท่ีเรียนมากมากนอยเพียงใด 
5.3 เพ่ือรวบรวมขอมูลจัดทําเปนสถิติเปรียบเทียบกับปการศึกษาท่ีผาน ๆ มา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จํานวนผูศึกษาตอหรือประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ติดตามผลการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
6.2.2 ตรวจสอบแนวทางการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษาในแตละปวาตรง

กับความรูท่ีเรียนมามากนอยเพียงใด 
6.2.3 รวบรวมขอมูลจัดทําเปนสถิติเปรียบเทียบกับปการศึกษาท่ีผาน ๆ มา 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 
7.3 สถานท่ี 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ    งบ  1,000 บาท 
  เปนเงิน งบประมาณ    ท้ังสิ้น 1,000 บาท ไดแก 
8.1 คาตอบแทน/ใชสอย  1,000 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ทราบจํานวนผูศึกษาตอหรือประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 การสัมภาษณ, สังเกต 
10.2 ติดตามจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             ( นายธํารงค    ถาวรการ) 
          หัวหนางาน แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝา ยแผนงานและความรวมมือ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร) 
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี.......29....... 
 

โครงการ: ปจฉิมนิเทศนักศึกษา ปการศึกษา 2557 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในแตละปการศึกษา มีนักเรียนนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาเปนจํานวนมาก ในปการศึกษา 2557 

มีนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 ท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา จํานวน 38 คน และระดับ ปวส.2 จํานวน 22 
คน เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา เกิดความม่ันใจในการศึกษาตอ และการเขาสูตลาดแรงงาน 
งานแนะแนวฯ จึงไดจัดทําโครงการปจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาแตละสาขาวิชาชีพ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหความรูดานการศึกาตอและตลาดแรงงานแกนักเรียนนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
5.2 เสริมสรางบุคลิกภาพท่ีดีเหมาะสมในการเขาสูตลาดแรงงาน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. 38 คน 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. 22 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาไดรับขอมูลดานการศึกษาตอ และแนะนําแนวทางในการ

ประกอบอาชีพ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 
7.3 สถานท่ี 

หองประชุมชั้น 2 อาคารเพ็ชรรัตน 2 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ (ปวส.)         งบ   1,500 บาท 
8.1 คาตอบแทน/คาใชสอย/คาวัสดุ 1,500 บาท  
 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาใหความสนใจในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ โดยเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงกันรอย

ละ 90 ของจํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 การสัมภาษณ, สังเกต 
10.2 ติดตามจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นายธํารงค    ถาวรการ)  
          หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......30........ 
 

โครงการ: เปดบานวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ปการศึกษา 2557 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมปริมาณผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนทางวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เปนการดําเนินการเพ่ือใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถในวิชาชีพตามท่ีหลักสูตรกําหนด โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดย
ไดพัฒนาดานการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง ทางวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดสนับสนุนการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตาง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมท้ังจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลายท่ีจะสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียนฯ ดังนั้นการเปดโอกาส หรือการจัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาท่ี
นอกเหนือจากการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ จึงมีความสําคัญตอการพัฒนานักศึกษาและเปนประโยชนตอการ
เรียนรูของนักศึกษาทุกชั้นป ดวยเหตุผลดังกลาวทางวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาแตละชั้นป 
5.2 เพ่ือเปนเวทีสําหรับนักศึกษาในการนําเสนอผลงานทางวิชาการตาง ๆ 
5.3 เพ่ือพัฒนาวัฒนธรรมการชื่นชม ยกยองผลงานของนักศึกษา 
5.4 เพ่ือประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกไดรูจักวิทยาลัยการอาชีพอัมพวามากข้ึน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดแสดงผลงาน และสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมของนักเรียนนักศึกษาใหแกบุคคลภายนอก 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ยกระดับแผนกวิชาใหมีความเปนมาตรฐาน ความมีระดับ และความนาเชื่อถือ 
6.2.2 ประชาสัมพันธวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ใหบุคคลภายนอกไดรูจัก 
6.2.3 พัฒนาผลงานทางดานวิชาการของนักศึกษา 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 
 



7.3 สถานท่ี 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ  งบ  40,000 บาท     
  เปนเงิน    ท้ังสิ้น 40,000 บาท ไดแก 
8.1 คาวัสดุ    26,000 บาท  
8.2 คาพาหนะ    7,000 บาท  
8.3 คาอาหารกลางวัน   7,000 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาภายนอกวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เขารวมโครงการไมนอยกวา 200 คน และไดนํา

ความรูท่ีไดรับ ไปพัฒนาตนเองในดานของการสรางสรรค คิดคน สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหม ๆ และพัฒนา
ดานวิชาชีพท่ีไดรับ 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 การสัมภาษณ, สังเกต 
10.2 ติดตามจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นายธํารงค    ถาวรการ)  
          หัวหนางานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.......31....... 
 

โครงการ: เย่ียมบานนักเรียนนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  R โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

£ โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 มาตรฐานท่ี 3 ตัวบงชี้ท่ี 3.7 ระดับคุณภาพในการ

จัดระบบดูแลผูเรียน กลาวไววา สถานศึกษาจัดระบบดูแลผูเรียนโดยมีการปฐมนิเทศ มีการแตงตั้งครูท่ีปรึกษา 
มีระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลผูเรียน สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน มีระบบดูแลผูเรียน
กลุมเสี่ยง และสงเสริมผูเรียนปญญาเลิศ  

ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษามีความตระหนักในมาตรฐานดังกลาว จึงขออนุมัติจัดโครงการเยี่ยมบาน
นักเรียน นักศึกษาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวขางตน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
5.2 เพ่ือครูท่ีปรึกษาแจงผลการเรียนและความพฤติของนักเรียนนักศึกษาใหผูปกครองทราบ 
5.3 เพ่ือครูท่ีปรึกษาทราบขอมูลดานตาง ๆ ของนักเรียนนักศึกษา 
5.4 เพ่ือสรางระบบเครือขายรวมกันระหวางครูท่ีปรึกษาและผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลนักเรียน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไดไมนอยกวารอยละ 90 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เกิดเครือขายเพ่ือรวมกันดูแลนักเรียนนักศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 เมษายน – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (งบรายจายอ่ืน)  งบ  42,500 บาท     
 



8.1 คาของท่ีระลึก   17,000 บาท  
8.2 คาปฏิบัติงานนอกเวลา  25,500 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เกิดแนวทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
9.2 ผูปกครองทราบผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
9.3 เกิดระบบเครือขายรวมกันระหวางครูท่ีปรึกษาและผูปกครองเพ่ือรวมกันดูแลนักเรียน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 เอกสารการเยี่ยมบานนักเรียนนักศึกษาและแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นา ยภูมิพัฒน   แปงใส) 
                      หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.......32....... 
 

โครงการ: ประชุมผูปกครอง ประจําภาคเรียนท่ี 2/2557 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  R โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

£ โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหมีการดําเนินงานรวมกันระหวาง

ผูปกครองกับสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของการจัดการอาชีวศึกษา โดยใหทองถ่ินมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ินดวย อีกท้ังการรวมปรึกษาหารือระหวาง
สถานศึกษา โดยผานทางครูท่ีปรึกษากับผูปกครอง เพ่ือจะไดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีตอนักเรียนนักศึกษา 
ไดตรงวัตถุประสงค สามารถแกไขปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาได งานครูท่ีปรึกษาจึงไดจัด
ประชุมผูปกครองและนักเรียนนักศึกษา เพ่ือดําเนินการตามนโยบายดังกลาว 

ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษามีความตระหนักในเหตุผลดังกลาวนี้ จึงขออนุมัติจัดโครงการประชุมผูปกครอง
ข้ึน ในเดือนตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยอาอัมพวา เพ่ือใหผูปกครองไดทราบผลการเรียนและเกิดความรวมมือ
และความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูปกครองและสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเกิดความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา 
5.2 เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
5.3 เพ่ือครูท่ีปรึกษาแจงผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาใหผูปกครองทราบ 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอัมพวาเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจและเห็นประโยชนของโครงการในระดับ ดีมาก 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ  (งบรายจายอ่ืน)    งบ  4,050 บาท     
  เปนเงิน งบประมาณ (งบรายจายอ่ืน) ท้ังสิ้น 4,050 บาท ไดแก 
8.1 คาอาหารวาง (250x15)  3,750 บาท  
8.2 คาปายโครงการ     300 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เกิดความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา 
9.2 เกิดแนวทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
9.3 ผูปกครองทราบผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แบบสอบถามและใบลงชื่อเขารวมโครงการ 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นาย ภูมิพัฒน   แปงใส) 
                      หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......33........ 
 

โครงการ: ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครอง ประจําภาคเรียนท่ี 1/2558 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานครูท่ีปรึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  R โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

£ โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหมีการดําเนินงานรวมกันระหวาง

ผูปกครองกับสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของการจัดการอาชีวศึกษา โดยใหทองถ่ินมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของทองถ่ินดวย อีกท้ังการรวมปรึกษาหารือระหวาง
สถานศึกษา โดยผานทางครูท่ีปรึกษากับผูปกครอง เพ่ือจะไดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมีตอนักเรียนนักศึกษา 
ไดตรงวัตถุประสงค สามารถแกไขปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาได งานครูท่ีปรึกษาจึงไดจัด
ประชุมผูปกครองและนักเรียนนักศึกษา เพ่ือดําเนินการตามนโยบายดังกลาว 

ดังนั้น งานครูท่ีปรึกษามีความตระหนักในเหตุผลดังกลาวนี้ จึงขออนุมัติจัดโครงการประชุมผูปกครอง
ข้ึน ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา เพ่ือใหผูปกครองไดทราบผลการเรียน
และเกิดความรวมมือและความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูปกครองและสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเกิดความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา 
5.2 เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
5.3 เพ่ือครูท่ีปรึกษาแจงผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาใหผูปกครองทราบ 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอัมพวาเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผูปกครอง นักเรียนนักศึกษามีความพึงพอใจและเห็นประโยชนของโครงการในระดับ ดีมาก 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557  
7.3 สถานท่ี 
 หองประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (งบรายจายอ่ืน) งบ  4,050     
  เปนเงิน งบประมาณ (งบรายจายอ่ืน) ท้ังสิ้น 4,050 บาท ไดแก 
8.1 คาอาหารวาง (250x15)  3,750 บาท  
8.2 คาปายโครงการ     300 บาท  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เกิดความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูปกครองกับสถานศึกษา 
9.2 เกิดแนวทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนานักเรียนนักศึกษา 
9.3 ผูปกครองทราบผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แบบสอบถามและใบลงชื่อเขารวมโครงการ 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นาย ภูมิพัฒน   แปงใส) 
                      หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.....34...... 
 

โครงการ: ศึกษาดูงานในสถานประกอบการสําหรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ ฝายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 

กําหนดใหจัดการศึกษาสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมท้ังปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน โดยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติงานจริง 
สามารถปฏิบัติงานไดตามความถนัดของตนเอง กอใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมในอาชีพของตนเองซ่ึงนําไปสูการพัฒนางานมีความกาวหนาทันตอนานาประเทศ 

กิจกรรมการนํานักเรียนนักศึกษา ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการเปนอีกวิธีหนึ่ง ท่ีสามารถสราง
เสริมใหผูเรียนไดเรียนรูท่ีจะปฏิบัติงานตามความถนัดของตนเอง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหเกิดการเรียนรู จากการปฏิบัติงานจริง 
5.2 เพ่ือใหผูเรียนมีแนวทางในการเลือกปฏิบัติงานไดตามความถนัดของตนเอง 
5.3 เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีของนักศึกษา 
5.4 เพ่ือใหครูผูสอนทราบถึงความตองการของสถานประกอบการและนํามาปรับวิธีเขียน เปลี่ยนวิธีสอนให

ตรงกับความตองการของสถานประกอบการ 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียนนักศึกษา ไดศึกษาดูงานในสถานประกอบการท่ีมีความรูและมีทักษะทางวิชาชีพ

เพ่ิมเติมจากท่ีไดรับในชั้นเรียน สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพในอนาคตได 
7.   กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  สถานประกอบการ 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)     งบ  100,000  บาท 



8.1 คาวัสดุ  100,000  บาท 
9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 หลังจากการใชงาน 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสรพงษ   พวงศรี)  
                หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี.....35..... 
 

โครงการ: ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ สาขาวิชาเครื่องกล  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

£ โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กําหนดใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาตองผานการ

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดใหมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสําหรับนักเรียนท่ีกําลังจะ
สําเร็จการศึกษา  และทดสอบมาตรฐานวิชาชีพชางยนตกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน  ระหวางชวงชั้นป
สําหรับนักเรียนทุกชั้นป  เพ่ือใหนักเรียนมีมาตรฐานผานเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา
กําหนดและเปนท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
5.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 
5.3 เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ  

ตลาดแรงงาน 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน ชั้น ปวช.3   จํานวน  6  คน 
6.1.2 ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพนักศึกษา ชั้น ปวส.2  จํานวน  9  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนมีความรูความสามารถมีมาตรฐานวิชาชีพชางยนต ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษากําหนด สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 สาขาวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ           งบ  2,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 2,000 บาท ไดแก  
8.1 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน จ.สมุทรสงคราม  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ปฏิรูประบบการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเชื่อมตอการเรียนรู 

ตลอดชีวิต 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม 
10.2 ผลการประเมินมาตรฐานฝมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นาย ณรงฤทธิ์   เพชรอยู) 
                   หัวหนาแผนกวิชางานยานยนต 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี........36...... 
 

โครงการ: เตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทางการศึกษา ดานอาชีวศึกษา (V-Net) 
ประจําปการศึกษา 2557 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายสรพงษ  พวงศรี  งานวัดผลประเมินผล  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การทดสอบวัดความรูมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยจะมีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานอาชีวศึกษา ( V-Net) ในระดับ ปวช. รายวิชาความรูวิชาชีพพ้ืนฐาน ความรูเก่ียวกับประเภทวิชา
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในระดับ ปวส. รายวิชาความรูพ้ืนฐานท่ัวไป และความรูวิชาชีพพ้ืนฐาน แตละ
ประเภทวิชา ซ่ึงเปนการสอบวัดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนประโยชนแกตนสังกัดและสถานศึกษา
ในการท่ีจะทราบมาตรฐานการสอนของครู และนักเรียนนักศึกษา 

ผลการทดสอบ (V-Net) สามารถนําไปใชในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนของครูอันจะสงผล
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษาสูงข้ึนและผลสอบ ( V-Net) สามารถนําไปใชเปนขอมูลรองรับ
การประเมินประกันคุณภาพทางการศึกษาดวย 

ดังนั้น ทางงานวัดผลประเมินผล จึงเสนอโครงการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา ( V-Net) ประจําปการศึกษา 2557 ใหกับนักเรียนนักศึกษา ในระดับ 
ปวช. และ ปวส. ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา     
(V-Net) ประจําปการศึกษา 2557 

5.2 เพ่ือยกระดับคะแนนในการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net) ใหสูงข้ึน 
5.3 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา เขาใจหลักเกณฑวิธีการ และแนวทางในการทําขอสอบกอนท่ีจะเขารับการ

ทดสอบจริง 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปท่ี 3 ทุกสาขาวิชา 
6.1.2 นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ปท่ี 2 ทุกสาขาวิชา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา ผานเกณฑการทดสอบไมนอยกวารอย

ละ 85  
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 



7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 
7.3 สถานท่ี 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ                งบ 1,000  บาท 
  เปนเงิน งบประมาณ            ท้ังสิ้น      1,000 บาท ไดแก 
8.1 คาวัสดุ  1,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ไดเขาถึงหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางในการเขารับการ

ทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net) 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-Net) 
 
 
 
 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นาย สรพงษ   พวงศรี) 
                หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......37........ 
 

โครงการ: ขอจัดซ้ือเวชภัณฑ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาดําเนินการเก่ียวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพ  

ตลอดจนจัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑเพ่ือปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา   ดังนั้นจึงมีความประสงคขอจัดซ้ือเวชภัณฑใชในงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา      
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือมีเวชภัณฑไวใชปฐมพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
5.2 มีเวชภัณฑเพียงพอตอการใหบริการ 
5.3 เพ่ือการดําเนินงานในดานการบริการของงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาเปนระบบสามารถใหบริการ

ไดท่ัวถึง 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 เพ่ือใหมีเวชภัณฑไวบริการเบื้องตนแกนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเจ็บปวย

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 เพ่ือใหมีเวชภัณฑท่ีเพียงพอตอความตองการ 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา  
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)        งบ   7,200 บาท     
8.1 คาเวชภัณฑ 7,200 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีเวชภัณฑเพียงพอตอนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  
 



10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากการสังเกต 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             ( นางสาวณฐพร   พยัคฆพันธุ) 
                 หัวหนางานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.......39....... 
 

โครงการ: ประชุมนักเรียนนักศึกษาใหม และสอบสัมภาษณเบ้ืองตน 
สําหรับนักศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ ประจําปการศึกษา 2557 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายสรพงษ  พวงศรี  งานพัฒนาหลักสูตรฯ งานเทียบโอนฯ  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพข้ึน โดยจัดการเรียน
การสอนในทุกวันอาทิตยนั้น ซ่ึงจากผลการดําเนินงานทําใหมีผูสนใจเขารับการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว และ
การดําเนินการของโครงการเปนการสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เรียน
สําเร็จการศึกษาจบในหลักสูตรระบบเทียบโอนความรูและประสบการณงานอาชีพ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือชี้แจง สรางความเขาใจ ตอการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ 
5.2 เพ่ือจัดแผนการเรียนรูตามประสบการณทํางานเปนรายกลุม/รายบุคคล 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผูสมัครเขาศึกษาตอในระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ ประจําปการศึกษา ประมาณ 150 
คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผูสมัครไดรับทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษาตลอดจนมีความเขาใจอันดีในการศึกษาและ

ไดรับความประทับใจในการใหบริการ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 
7.3 สถานท่ี 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ (ปวส.)  งบ  1,700 บาท 
 



8.1 คาอาหารวาง    1,700  บาท 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 นักเรียนนักศึกษาใหมมีความเขาใจตอการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณวิชาชีพ 
9.2 นักเรียนนักศึกษาใหมไดทราบถึงแผนการเรียนรูตามประสบการณทํางานเปนกลุม/รายบุคคล 
9.3 นักเรียนนักศึกษาไดทราบถึงกระบวนการและข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน การดําเนินงานของงาน

ทะเบียน 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 จากการสังเกต 
10.2 จากแบบสอบถามผูเขารวมโครงการ 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             (นาย สรพงษ   พวงศรี) 
          หัวหนางาน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......40....... 
 

โครงการ: เตรียมความพรอมรับการประเมินทวิภาคี 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งาน ทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีข้ึน และมีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดเขารับการประเมินสถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคีสูความความเปนเลิศข้ึน ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและในระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง 
5. วัตถุประสงค  

5.1  เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมิน 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รับการประเมินอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศอยางนอย 1 

ครั้ง 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความรูความเขาใจในการรับการประเมินอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สูความเปนเลิศ 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลามคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)      งบ 5,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ 5,000 บาท 
 
 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา สามารถประเมินอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศผานอยางนอยใน

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 จากผลการประเมินอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสูความเปนเลิศ 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
          (นา งสาวจินตนา   ตันสัทภาคย) 
                หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.......41...... 
 

โครงการ: การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกฝกงานและฝกอาชีพ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งาน ทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดจัดทําแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาคีข้ึน และมีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัด จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ดังนั้นวิทยาลัยการ
อาชีพอัมพวาจึงไดจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทําใหตองจัด
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษากอนออกฝกงานและฝกอาชีพ 
5. วัตถุประสงค  

5.1  เพ่ือปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา กอนออกฝกงานและฝกอาชีพ จํานวน 50 – 80 คน 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียนนักศึกษากอนออกฝกงานและฝกอาชีพ จํานวน 50 – 80 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตัวในการออกฝกงานและฝกอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลามคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ 1,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ 1,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีจํานวนนักเรียนนักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศกอนออกฝกงานและฝกอาชีพ 50 – 80 คน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากแบบสอบถาม 
 



ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
          (นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย)  
                หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......42....... 
 

โครงการ: การประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งาน ทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ทางวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จึงไดจัดการประชุมเพ่ือ

พัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดถึงการ
พัฒนาบุคคลากรของหนวยงาน ในภาครัฐและภาคเอกชน ใหมีความพรอมท่ีจะเปนครูฝกใหกับนักเรียน
นักศึกษาท่ีเขารับการฝกงาน ท้ังนี้ยังไดจัดใหมีกิจกรรมเชิดชูเกียรติใหกับหนวยงานในภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เขารวมโครงการพรอมลงนมความรวมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ 
5. วัตถุประสงค  

5.1  เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการเพ่ือเปน
การพัฒนาบุคลากรรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

5.2  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 สถานประกอบการและบุคลากรของสถานศึกษา จํานวน 20 – 25 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลามคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ 10,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ 10,000 บาท 
 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
9.2 สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากแบบสอบถามของผูเขารวมประชุม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
          (นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย)  
                หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......43....... 
 

โครงการ: การประชุมลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งาน ความรวมมือ 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การมีสวนรวมของสถานประกอบการ ในการบริหารจัดการเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และสงผลไปยังผูสําเร็จการศึกษาใหมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ โดยจัดใหมีการประชุมลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการ 
5. วัตถุประสงค  

5.1  เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ 
5.2  เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรรวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
5.3  เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 สถานประกอบการและบุคลากรของสถานศึกษา จํานวน 20 – 25 คน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลามคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ 10,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ 10,000 บาท 
 
 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจในการการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
9.2 สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
          (นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย)  
                       หัวหนางานความรวมมือ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......44....... 
 

โครงการ: อบรมสัมมนาครูผูสอน ครูนิเทศ  
ครูฝกและครูผูควบคุมการฝกนักศึกษา หลักสูตรทวิภาคี 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งาน ทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบดวยแผนการเรียน แผนการฝก

อาชีพและคูมือการฝกอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาประสงค โดยมีการ
ดําเนินการอยางมีระบบแบบแผนตอเนื่อง มีการอบรมสัมมนาครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝกและครูผูควบคุมการฝก 
5. วัตถุประสงค  

5.1  เพ่ือจัดใหมีกิจกรรมอบรมสัมมนาครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝกและครูผูควบคุมการฝกในการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 มีผูเขารวมอบรมสัมมนาจํานวน 20 – 30 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผูเขารวมอบรมสัมมนามีความรูในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลามคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ 10,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ 10,000 บาท 
 
 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีครูผูสอน ครูนิเทศ ครูฝกและครูผูควบคุมการฝกเขาอบรมสัมมนา จํานวน 20 – 30 คน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
          (นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย)  
                หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......45....... 
 

โครงการ: จัดกิจกรรมการสอนเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะตามแผนฝกอาชีพ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งาน ทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบดวยแผนการเรียน แผนการฝก

อาชีพและคูมือการฝกอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาประสงค โดยมีการ
ดําเนินการอยางมีระบบแบบแผนตอเนื่อง มีการประเมินผลตามสภาพจริง จัดใหมีกิจกรรมการสอนเสริมให
ผูเรียนมีสมรรถนะตามแผนการฝกอาชีพ  
5. วัตถุประสงค  

5.1 เพ่ือจัดใหมีกิจกรรมการสอนเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะตามแผนการฝกอาชีพในแตละสาขาวิชา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 กิจกรรมการสอนเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะตามแผนการฝกอาชีพ 4 สาขาวิชา 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาไดรับการสอนเสริมท่ีมีสมรรถนะตามแผนการฝกอาชีพ 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ 5,000 บาท 
8.1 คาใชสอย 5,000 บาท 

9 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีการจัดกิจกรรมการสอนเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะตามแผนการฝกอาชีพ จํานวน 4 สาขาวิชา 

10 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 



ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
          (นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย)  
                หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......46....... 
 

โครงการ: นําเสนอผลงานการฝกงานและฝกประสบการณ 
ของนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาทวิภาคี 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งาน ทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบดวยแผนการเรียน แผนการฝก

อาชีพและคูมือการฝกอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาประสงค โดยมีการ
ดําเนินการอยางมีระบบแบบแผนตอเนื่อง มีการประเมินผลตามสภาพจริง จัดใหมีกิจกรรมการสอนเสริมให
ผูเรียนมีสมรรถนะตามแผนการฝกอาชีพ มีการนําเสนอผลงานการฝกงานและฝกประสบการณของนักเรียน
ภาคปกติและนักศึกษาทวิภาคี 
5. วัตถุประสงค  

5.1 เพ่ือจัดใหมีกิจกรรมนําเสนอผลงานการฝกงานและฝกประสบการณของนักเรียนนักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาทวิภาคี 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 นักเรียนนักศึกษานําเสนอผลงานการฝกงานและฝกประสบการณ จํานวน 50 – 80 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษานําเสนอผลงานการฝกงานและฝกประสบการณอยางมีคุณภาพ 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ 1,000 บาท 
8.1คาใชสอย 1,000 บาท 

9 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ไดกิจกรรมนําเสนอผลงานการฝกงานและฝกประสบการณ จํานวน 50 – 80 คน 

10 การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 



ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
          (นางสาวจินตนา   ตันสัทภาคย)  
                หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.....47...... 
 

โครงการ: ขอจัดซ้ือหนังสือพิมพ, วารสาร และนิตยสาร 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานวิทยบริการและหองสมุด 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
สอดคลองกับ 7 นโยบายเฉพาะ ขอ 3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการเผยแพรความรูและ

การพัฒนาตอยอดความรูเพ่ือใชประโยชนในเชิงพาณิชย วิสาหกิจ การประกอบอาชีพ และดําเนินธุรกิจฯ 
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากหองสมุดเปนแหลงขอมูลขาวสารแก นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรในวิทยาลัยฯ ได
คนควาขาวสารจากหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร เพ่ือใหนักเรียนและบุคลากรไดรับขอมูลและการจัดซ้ือ
หนังสือพิมพ วารสารและนิตยสารนั้น และเปนการพัฒนาหองสมุดใหตรงมาตรฐาน หองสมุด 3 D ในดานของ
หนังสือดีทําใหหนังสือเพียงพอแกผูใชบริการ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารใหทันตอเหตุการณ 
5.2 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรไดรับขอมูลขาวสารทันเหตุการณ 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 หองสมุดมีหนังสือพิมพ วารสารและนิตยสารประจําตลอดป 
6.2 เชิงคุณภาพ  

6.2.1 ผูใชบริการหองสมุดจะไดรับขอมูลขาวสารทันเหตุการณ 
7.   กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินรายไดสถานศึกษา     งบ  15,000  บาท 
8.1 คาวัสดุ  15,000  บาท 

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน 
 
 



 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสาทร     สุกปลั่ง)  
                    หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี.......48....... 
 

โครงการ: ปรับปรุงระบบเครือขายของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานศูนยขอมูลสารสนเทศ  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดมีการพัฒนาระบบเครือขายทําใหบุคลากรและนักเรียนมีความรูและ

ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ซ่ึงเปนการจัดการสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูแบบมีสวนรวม การพัฒนาและ
ปรับปรุงใหระบบสามารถรองรับการบริการของนักเรียนนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จึงเปนหนาท่ีหลักของงาน
บริการดาน ICT การพัฒนาระบบจึงเปนสิ่งสําคัญในการเตรียมพรอมเพ่ือรองรับการใชบริการของครู บุคลากร 
และนักเรียนนักศึกษา 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือพัฒนาใหบริการระบบเครือขาย 
5.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีการพัฒนาการใหบริการระบบเครือขาย อยางนอย 1 ระบบ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีฮารดแวรท่ีมีประสิทธิภาพตอการบริการดาน ICT 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ  50,000 บาท     
8.1 คาอุปกรณเครือขาย 50,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 การใหบริการเครือขายของงานศูนยขอมูลฯ มีความเสถียร คลองตัว และครอบคลุม  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แบบประเมินการเขาใชงานระบบเครือขาย 



โครงการท่ี.....49...... 
 

โครงการ: ศึกษาดูงานศูนยบมเพาะ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยงานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจเพ่ือสรางผูประกอบการใหมโดยศูนยบมเพาะใน

สถานศึกษาเพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียน/นักศึกษาผูสนใจมีประสบการณในการประกอบธุรกิจและสรางธุรกิจใน
รูปแบบของตนเองไดโดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบมเพาะในสถานศึกษาสงเสริมการทําธุรกิจ การศึกษาดูงานการ
อบรมเสริมศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจ 
5.2 เพ่ือสรางองคความรูใหกับครูและนักเรียน/นักศึกษาเก่ียวกับการทําธุรกิจ 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูท่ีปรึกษาโครงการ นักเรียน/นักศึกษาเก่ียวกับการทําธุรกิจ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะในการประกอบธุรกิจ 
7.   กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)     งบ  10,000  บาท 
8.1 คาเบี้ยเลี้ยง      4,000  บาท 
8.2 คาของท่ีระลึก    500   บาท 
8.3 คาจางเหมายานพาหนะและน้ํามันเชื้อเพลิง   3,500  บาท 
8.4 คาปายโครงการ  500  บาท 
8.5 คาอาหารกลางวัน  1,500  บาท 

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 

 



      9.2 นักเรียนสมมามารถนําความรูท่ีไดไปประกอบธุรกิจ 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 แจกแบบสอบถามของผูเขารวมโครงการ 
 
 
 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายณัฐพล   เสมาชัย)  
          หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี.....50...... 
 

โครงการ: อบรมเขียนแผนธุรกิจบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ดวยงานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจเพ่ือสรางผูประกอบการใหมโดยศูนยบมเพาะใน
สถานศึกษาเพ่ือสรางโอกาสใหนักเรียน/นักศึกษาผูสนใจมีประสบการณในการประกอบธุรกิจและสรางธุรกิจใน
รูปแบบของตนเองไดโดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบมเพาะในสถานศึกษาสงเสริมการทําธุรกิจ การศึกษาดูงานการ
อบรมเสริมศักยภาพในการเปนผูประกอบการ 
5. วัตถุประสงค 
 5.1 เพ่ือใหเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจ 

5.2 เพ่ือสรางองคความรูใหกับครูและนักเรียน/นักศึกษาเก่ียวกับการทําธุรกิจ 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครูท่ีปรึกษาโครงการ นักเรียน/นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 35 โครงการ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผูเขารวมโครงการมีทักษะในการประกอบธุรกิจ 

7.   กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  สถานประกอบการ 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)     งบ  10,000  บาท 
8.1 คาตอบแทนวิทยากร   4,000  บาท 
8.2 คาของท่ีระลึก   500  บาท 
8.3 คาอาหาร  3,500  บาท 
8.4 คาปายโครงการ  500  บาท 
8.5 คาอาหารกลางวัน  1,500  บาท 

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 
 



      9.2 นักเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบธุรกิจ 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 จากแบบสอบถามของผูเขารวมโครงการ 
10.2 จากแบบประเมินผลการเขียนแผนธุรกิจ 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายณัฐพล   เสมาชัย)  
          หัวหนางานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบธุรกิจ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี.......51....... 
 

โครงการ: พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมอบหมายนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัด 

ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยมีกรอบการดําเนินงานโครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กใหได
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ปงบประมาณ 2557 ดานการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก   
(สมศ.) โดยนําผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาพิจารณาและพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีมีคะแนนต่ํา
หรือไมผานเกณฑ ในการนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝายแผนงานและความรวมมือ จึงได
จัดทําโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมของสถานศึกษาในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในตนสังกัด สูการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดรวมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 

5.2 เพ่ือจัดหาวัสดุในการดําเนินงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จํานวนวัสดุท่ีใชในการดําเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
6.1.2 ครูและเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จํานวน 32 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ 10,000 บาท 
  เปนเงิน งบประมาณ  ท้ั งสิ้น 10,000 บาท ไดแก 
8.1 คาวัสดุ         10,000  บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ครูและบุคลากรตระหนักในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
9.2 ครูและบุคลากรใหความสําคัญในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
9.3 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพสงผลดีตอสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
            (นางจุฑาทิพย   เมืองรมย) 
       หัวหนางาน ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......52........ 
 

โครงการ: มอบใบประกาศนียบัตรผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

£ โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันนักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา กําลังจะสําเร็จการศึกษา ประจําป

การศึกษา 2557 เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจใหนักเรียน - นักศึกษา ท่ีมุงม่ันและพยายาม จนประสบ
ความสําเร็จ ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จึงไดจัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตร ประจําปการศึกษา 
2557 เพ่ือเปนแรงจูงใจและยกยองนักเรียน – นักศึกษาท่ีเรียนจบการศึกษา 

5. วัตถุประสงค 
5.1 เพ่ือจูงใจและยกยองนักเรียนนักศึกษาใหตั้งใจเรียนและเรียนจนจบการศึกษา 
5.2 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหนักเรียน – นักศึกษาในการเรียน 
5.3 เพ่ือใหนักเรียน - นักศึกษาเห็นความสําคัญในการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 จํานวนนักเรียน นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาประมาณ 100 คน  (รวมนักศึกษาระบบปกติและ
ระบบเทียบโอนประสบการณ) 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 เพ่ือสรางแรงจูงใจและยกยองนักเรียน  นักศึกษาใหมีความมุงม่ันและตั้งใจเรียนจนสําเร็จ
การศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ  งบ 15,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ    ท้ังสิ้น        15,000 บาท ไดแก 
8.1 คาวัสดุ 15,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  จํานวนนักเรียนนักศึกษา ท่ีจะจบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
9.2  นักเรียนนักศึกษา จะมีความพยายามและตั้งใจเรียนมากยิ่งข้ึน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถาม 
10.2  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                (นายภูมิพัฒน   แปงใส) 
                           หัวหนางานทะเบียน 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.......53....... 
 

โครงการ: รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

£ โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
แตละปการศึกษาวิทยาลัยฯ ตองดําเนินการจัดการรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหมประจําป  ซ่ึงงาน

ทะเบียนเปนผูดําเนินการในการรับสมัคร ท้ังนักเรียนระบบโควตา และระบบปกติ  โดยใหเปนไปความ
ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  อีกท้ังเปนการใหโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา
ท้ังภายในและตางจังหวัดอยางท่ัวถึงเสมอภาคตามความตองการของผูเรียน ซ่ึงวิทยาลัยจักตองดําเนินการให
เปนไปอยางมีข้ันตอน จนไดนักเรียนนักศึกษาตามแผนการรับนักเรียนนักศึกษาในแตละสาขางาน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษา 
5.2 เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียนนักศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น) งบ 5,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ 5,000 บาท 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  จํานวนนักเรียนนักศึกษา เพ่ิมมากข้ึน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1  แบบสอบถาม 
10.2  สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายภูมิพัฒน    แปงใส) 
                               หัวหนางานทะเบียน 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นายฐิติ   ขันธวิธิพร) 
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
             (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร) 
         รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม 
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี.....54...... 
 

โครงการ: สัมมนานักศึกษาหลังฝกงาน 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานทวิภาคี 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประกอบดวยแผนการเรียน แผนการฝก

อาชีพและคูมือการฝกอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาประสงค โดยมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการประเมินผลตามสภาพจริง จัดใหมีกิจกรรมการสอนเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะ
ตามแผนการฝกอาชีพ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือจัดใหมีการสัมมนาถึงประสบการณการฝกงานและฝกประสบการณของนักเรียนนักศึกษา 
6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ครูท่ีปรึกษาโครงการ นักเรียน/นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

7.   กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ระยะสั้น)     งบ  7,512  บาท 
8.1 คาใชสอย  7,512  บาท 

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาเขารวมโครงการ 

10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 จากแบบสอบถาม 
 
 
 
 



 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสรพงษ   พวงศรี)  
                หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 



โครงการท่ี......55....... 
 

โครงการ: กีฬาสานสัมพันธครู นักเรียน 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากอดีตจนถึงปจจุบันท่ีผานมามีนโยบายมุงเนนท่ีจะพัฒนา

เยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีเกณฑมาตรฐานดานการกีฬา
สูงข้ึน กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 23 (3) ไดบัญญัติไว โดยใหจัด
การศึกษาดานการกีฬา ควบคูกับการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ อยางเหมาะสม และยังสรางความสัมพันธระหวาง
ครูกับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือสรางความใกลชิดกัน และยังเปนการพัฒนาเยาวชนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ใน
ทุกๆ ดาน ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และบทบัญญัติของ พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจําเปนตองจัดทําโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตามหลักการดังกลาว  
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหสงเสริมเยาวชนของชาติท่ีมีสุขพลานามัยสมบูรณ มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
5.2  เพ่ือสงเสริมความสัมพันธ ระหวางครู นักเรียน นักศึกษา ใหมากยิ่งข้ึน 
5.3   เพ่ือใหครูและ นักเรียน นักศึกษา รูจักเคารพในกฎ กติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครูและ นักเรียน นักศึกษา รูจักเคารพในกฎ กติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 สาขาวิชาเครื่องกล  วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 2,000 บาท 
  เปนเงินง บประมาณ     ท้ังสิ้น 2,000.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 2,000.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เยาวชนของชาติท่ีมีสุขพลานามัยสมบูรณ มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
9.2 เกิดความสัมพันธ ระหวางครู และนักเรียน นักศึกษา  
9.3 ครูและ นักเรียน นักศึกษา รูจักเคารพในกฎ กติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
               (นายสมคิด   สงวนดี) 
               หัวหนางาน กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......56....... 
 

โครงการ: แขงขันกีฬาภายนอก 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากอดีตจนถึงปจจุบันท่ีผานมามีนโยบายมุงเนนท่ีจะพัฒนา

เยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีเกณฑมาตรฐานดานการกีฬา
สูงข้ึน กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 23 (3) ไดบัญญัติไว โดยใหจัด
การศึกษาดานการกีฬา ควบคูกับการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ อยางเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะพัฒนาเยาวชนใหเปน
บุคคลท่ีมีคุณภาพ ในทุกๆ ดาน ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และบทบัญญัติของ 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจําเปนตองจัดทําโครงการแขงขันกีฬาข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตาม
หลักการดังกลาว  
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือใหสงเสริมเยาวชนของชาติท่ีมีสุขพลานามัยสมบูรณ มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
5.2  เพ่ือสงเสริมความสามัคคี และใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความสามารถดานการกีฬา 
5.3  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา รูจักเคารพในกฎ กติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ 
5.4  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดทักษะและประสบการณการแขงขันกีฬาระดับจังหวัดมากข้ึน  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษา รูจักเคารพในกฎกติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ                
และมีประสบการณมากข้ึน  

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา       งบ 5,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ        ท้ังสิ้น 5,000.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 5,000.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เพ่ือใหสงเสริมเยาวชนของชาติท่ีมีสุขพลานามัยสมบูรณ มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
9.2 เพ่ือสงเสริมความสามัคคี และใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความสามารถดานการกีฬา 
9.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา รูจักเคารพในกฎ กติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ 
9.4 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดทักษะและประสบการณการแขงขันกีฬาระดับจังหวัดมากข้ึน  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                 (นายสมคิด   สงวนดี) 
                 หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.......57...... 
 

โครงการ: แขงขันกีฬาภายใน ประจําปการศึกษา 2558 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จากอดีตจนถึงปจจุบันท่ีผานมามีนโยบายมุงเนนท่ีจะพัฒนา

เยาวชนของชาติ ใหเปนผูมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ และมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีเกณฑมาตรฐานดานการกีฬา
สูงข้ึน กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 23 (3) ไดบัญญัติไว โดยใหจัด
การศึกษาดานการกีฬา ควบคูกับการจัดการศึกษาดานอ่ืนๆ อยางเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะพัฒนาเยาวชนใหเปน
บุคคลท่ีมีคุณภาพ ในทุกๆ ดาน ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และบทบัญญัติของ 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงจําเปนตองจัดทําโครงการแขงขันกีฬาข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหเปนไปตาม
หลักการดังกลาว  
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือใหสงเสริมเยาวชนของชาติท่ีมีสุขพลานามัยสมบูรณ มีน้ําใจเปนนักกีฬา                            
5.2  เพ่ือสงเสริมความสามัคคี และใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความสามารถดานการกีฬา 
5.3  เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษา รูจักเคารพในกฎ กติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา รูจักเคารพในกฎ กติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา     งบ 15,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ         ท้ังสิ้น 15,000.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 15,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เยาวชนของชาติท่ีมีสุขพลานามัยสมบูรณ มีน้ําใจเปนนักกีฬา 
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคี และแสดงความสามารถดานการกีฬา 
9.3 นักเรียน นักศึกษา รูจักเคารพในกฎ กติกา มารยาท และความสามัคคีในหมูคณะ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ) 
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร) 
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร) 
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม 
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



โครงการท่ี......58....... 
 

โครงการ: แขงขันทักษะพิมพดีด 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาสังคมของประเทศชาติใหเกิดความม่ันคง และกาวหนาตองเริ่มตนจากการพัฒนาการศึกษา
ของประชากรในประเทศชาติ ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และมีความรูท่ีจะพัฒนาชาติ 
บานเมืองตอไป การจัดการศึกษาจะเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตองอาศัยปจจัยหลายๆ อยาง สิ่งหนึ่งท่ีขาดมิได คือ
การจัดการใหผูเรียนไดฝกฝนและเพ่ิมพูนทักษะความรู ดวยแนวทางการปฏิบัติท่ีหลากหลาย นอกเหนือจาก
การเรียนในชั้นเรียน 

คณะกรรมการดําเนินงานองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยการอาชีพ
อัมพวา ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาวนี้ จึงจัดทําโครงการแขงขันทักษะพิมพดีด ข้ึนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
พิมพดีดของนักเรียน นักศึกษา ใหมีความคลองแคลวและแมนยําในการพิมพ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดรูจักการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง  
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเขารวมกิจกรรม 
5.3 เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางดานวิชาชีพโดยแทจริง 
5.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกท่ีดี ในการแขงขัน มีน้ําใจ 
5.5 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา นําทักษะท่ีไดมาบูรณาการเพ่ือการเรียน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1เกิดคุณภาพทางวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  



7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ      ท้ังสิ้น 1,500.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาไดรูจักการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง  
9.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการเขารวมกิจกรรม 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกท่ีดีในการแขงขัน และมีน้ําใจ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                  (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......59....... 
 

โครงการ: งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความประสงคขอจัดโครงการอยูคายพักแรม

ลูกเสือวิสามัญ ประจําปการศึกษา 2558 โดยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดจัดกิจกรรมนี้ โดยนําลูกเสือวิสามัญ 
รวมทํากิจกรรมการอยูคายพักแรมกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาระดับชาติ  รวมกับคณะลูกเสือวิสามัญ
วิทยาลัยอ่ืนๆท่ัวประเทศ  
       ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จึงขออนุมัติโครงการงานชุมนุมลูกเสือ
วิสามัญ ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 2558 เพ่ือการอยูแบบชาวคายและใหลูกเสือมีระเบียบวินัย รูจักการ
เสียสละเพ่ือสวนรวม และสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานความคิด รางกาย อารมณ สติปญญา ท้ังยังสราง
ความสามัคคีในหมูคณะ และลูกเสือสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ืออยูในสังคม
ปจจุบัน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือนําลูกเสือวิสามัญอยูคายพักแรม และไดเรียนรูการอยูแบบชาวคาย 
5.2. เพ่ือใหลูกเสือมีคุณธรรม มีความเปนระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมูคณะ 
5.3.  เพ่ือใหลูกเสือใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  
6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ลูกเสือวิสามัญมีทักษะและไดรับประสบการณในการอยูคายพักแรม และนําความรูท่ี ไดรับไปใช

ในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันได 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 
 



7.2 ระยะเวลา 
 มีนาคม 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ          ท้ังสิ้น 1,500.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ลูกเสือวิสามัญอยูคายพักแรม และไดเรียนรูการอยูแบบชาวคาย 
9.2 ลูกเสือมีคุณธรรม มีความเปนระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมูคณะ 
9.3 ลูกเสือใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......60....... 
 

โครงการ: จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบันสิ่งแวดลอม มีการเสื่อมโทรมลงไปมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึงเกิดจากการ
เพ่ิมข้ึนของประชากร ในแตละประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหมีการใชทรัพยากรมากข้ึนตามไปดวย มีการ
ปลอยมลพิษตางๆมากมายไปสูบรรยากาศ ทําใหสิ่งแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเราเสื่อมลงทุกที ถาไมมีการดูแล หรือ
อนุรักษสิ่งแวดลอมเหลานั้นก็จะทําใหมนุษยมีความเปนอยูท่ีลําบากข้ึน  
 ดังนั้น ในการเรียนการสอนของนักเรียนอาชีวศึกษาจะตองพัฒนาใหมีความรูในเรื่องของการสราง
จิตสํานึกท่ีดีในการชวยกันดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหคงอยูคูกับประเทศตอไป     
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เขาใจระบบของสิ่งแวดลอมมากข้ึน  
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสํานึกท่ีดีตอสิ่งแวดลอม  
5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองแลวนําเอาความรูไปถายทอดใหกับชุมชนได  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสํานึกท่ีดีตอการดูแลสิ่งแวดลอม 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 มกราคม 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 3,000 บาท     
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 3,000.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 3,000.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา เขาใจระบบของสิ่งแวดลอมมากข้ึน  
9.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสํานึกท่ีดีตอสิ่งแวดลอม  
9.3 นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองแลวนําเอาความรูไปถายทอดใหกับชุมชนได  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                    หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 
 



โครงการท่ี......61....... 
 

โครงการ: ตอบปญหาทางวิชาการวันสุนทรภู 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยวันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกป เปนวันสุนทรภู  ซ่ึงถือวาทานเปนผูมีบทบาททางดานกาพย โคลง 

กลอน และบทกวีตาง ๆ อันมีคาทางวรรณกรรมและวรรณคดีของไทยเปนจํานวนมาก เปนท่ียกยองของคนท่ัว
โลก สถานศึกษาตาง ๆ จะไดจัดกิจกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงการยกยองและเชิดชูเกียรติใหแกทาน    

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รวมกับสาขาวิชาสามัญสัมพันธ ฝายวิชาการ  วิทยาลัยการอาชีพ   
อัมพวา  ท่ีไดมีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย ซ่ึงเปนวิชาท่ีมีความเก่ียวของกับทานสุนทรภูเปนอยาง
ยิ่ง จ ึงไดจัดโครงการตอบปญหาทางวิชาการวันสุนทรภูข้ึน เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดทราบประวัติความ
เปนมา และวรรณกรรม วรรณคดี ซ่ึงประพันธโดยทานสุนทรภู ท่ีไดรับการยกยองวาเปนสมบัติอันล้ําคุณคา
ของไทย และเปนการสงเสริมการเรียนรูวิชาภาษาไทยอีกนัยหนึ่งดวย 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติความเปนมาของทานสุนทรภู 
5.2 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดตอบปญหาทางวิชาการวันสุนทรภู 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติความเปนมาของทานสุนทรภู 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 1,500.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูประวัติความเปนมาของทานสุนทรภู 
9.2 นักเรียนนักศึกษาไดตอบปญหาทางวิชาการวันสุนทรภู 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                     (นายสมคิด   สงวนดี) 
                      หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 
 



โครงการท่ี......62....... 
 

โครงการ: เตรียมความพรอมกอนเขาคายพักแรมและประดับแถบสองสี 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  * โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

* โครงการตามภาระงานประจํา 
* โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความประสงคขอจัดโครงการเตรียมความพรอม

กอนการเขาคายพักแรมและประดับแถบสองสี ในวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น. (ชั่วโมงกิจกรรม) ซ่ึงในการ
เตรียมความพรอมกอนเขาคายเพ่ือสรางความเขาใจ ทบทวนความรู และสาธิตการประกอบอาหารเบื้องตน 
และการประดับแถบสองสีเพ่ือเปนการตอนรับลูกเสือระดับชั้นปวช. 1 เขาเปนเตรียมลูกเสือวิสามัญทําใหเห็น
ถึงความสําคัญของการเปนลูกเสือ ตลอดจนเกิดความพรอมกอนการอยูคายพักแรม 

ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จึงขออนุมัติโครงการเตรียมความพรอมกอน
การเขาคายพักแรมและประดับแถบสองสี ในวันและเวลาดังกลาว เพ่ือใหลูกเสือมีระเบียบวินัย รูจักการ
เสียสละเพ่ือสวนรวม และสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานรางกาย สติปญญา และจิตใจ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเปนการตอนรับนักเรียนชั้น ปวช. 1 เขาเปนเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
5.2  เพ่ือสรางทักษะ ทบทวนความรู ปฏิบัติจริงกอนการอยูคายพักแรม โดยใชความพอเพียงใน  

ทรัพยากรท่ี  มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

5.3 เพ่ือใหเกิดคุณธรรมในดานความสามัคคีในหมูคณะ และมีระเบียบวินัยในตนเอง 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ลูกเสือวิสามัญเขารับการประดับแถบสองสี และการเตรียมความพรอมใหเกิดทักษะในการอยู

คายพักแรม 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 พฤศจิกายน 2557 



7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 1,500.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนชั้น ปวช. 1 เขาเปนเตรียมลูกเสือวิสามัญ 
9.2 ทบทวนความรู ปฏิบัติจริงกอนการอยูคายพักแรม โดยใชความพอเพียงในทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
9.3 เกิดคุณธรรมในดานความสามัคคีในหมูคณะ และมีระเบียบวินัยในตนเอง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......63....... 
 

โครงการ: รวมพิธีในงานคลายวันสวรรคต 
ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว “วชิราวุธ” 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องในวันท่ี 25 พฤศจิกายน ของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว และเพ่ือเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทาน ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัดสมุทรสงคราม จึงไดกําหนดจัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันวชิราวุธ ประจําป 2558 ข้ึน ใน
เดือน พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม และไดเรียนเชิญสถานศึกษา 
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือในสังกัดเขารวมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี 

ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จึงขออนุมัติโครงการวชิราวุธ ในวันและเวลา
ดังกลาว เพ่ือขออนุญาตนําผูกํากับ และลูกเสือวิสามัญฯ เขารวมพิธีในวัน เวลาดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือเปนการนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผูพระราชทานกอตั้งกองลูกเสือไทย 
5.2.  เพ่ือเปนการทบทวนคําปฏิญาณของกองลูกเสือในสถานศึกษา 
5.3   เพ่ือใหเกิดคุณธรรมในดานความสามัคคีในหมูคณะ และมีระเบียบวินัยในตนเอง 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ลูกเสือวิสามัญรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระผูพระราชทานกอตั้งกองลูกเสือไทย 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 พฤศจิกายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ         ท้ังสิ้น 1,500 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผู

พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
9.2  เพ่ือเปนการทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือในสถานศึกษา 
9.3  สรางระเบียบวินัยใหกับลูกเสือวิสามัญ  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......64....... 
 

โครงการ: อยูคายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจําป 2558 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความประสงคขอจัดโครงการอยูคายพักแรม

ลูกเสือวิสามัญ ประจําปการศึกษา 2558  โดยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดจัดกิจกรรมนี้ โดยนํานักเรียน
ระดับชั้น ปวช. 1 รวมทํากิจกรรมการอยูคายพักแรมกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม 
คือวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามและวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม 

ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จึงขออนุมัติโครงการอยูคายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ ประจําปการศึกษา 2558 เพ่ือการอยูแบบชาวคายและใหลูกเสือมีระเบียบวินัย รูจักการเสียสละเพ่ือ
สวนรวม และสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานความคิด รางกาย อารมณ สติปญญา ท้ังยังสรางความสามัคคีใน
หมูคณะ และลูกเสือสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเพ่ืออยูในสังคมปจจุบัน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือนําลูกเสือวิสามัญอยูคายพักแรม และไดเรียนรูการอยูแบบชาวคาย 
5.2  เพ่ือใหลูกเสือมีคุณธรรม มีความเปนระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมูคณะ 
5.3.  เพ่ือใหลูกเสือใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ลูกเสือวิสามัญมีทักษะและไดรับประสบการณในการอยูคายพักแรม และนําความรูท่ีไดรับไปใช

ในการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบันได 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
ธันวาคม 2557 



7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 30,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ         ท้ังสิ้น 30,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 30,000.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 ลูกเสือวิสามัญอยูคายพักแรม และไดเรียนรูการอยูแบบชาวคาย 
9.2 ลูกเสือมีคุณธรรม มีความเปนระเบียบวินัย มีความสามัคคีในหมูคณะ 
9.3 ลูกเสือใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                    (นายสมคิด   สงวนดี) 
                    หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......65....... 
 

โครงการ: เตรียมความพรอมรองรับการประเมินหนวย 
องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  * โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

* โครงการตามภาระงานประจํา 
* โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายจัดโครงการประเมินหนวยองคการวิชาชีพเปน

ประจําทุกป เพ่ือตรวจการปฏิบัติงานของหนวยองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ตามวิทยาลัย
ตางๆ เพ่ือใหการประเมินเปนไปอยางเรียบรอย และครบถวนตามหัวขอประเมินของหนวยองคการวิชาชีพ จึง
จําเปนตองใชวัสดุตางๆ เพ่ือใชในการประเมินและจัดเตรียมเอกสารตางๆ ใหครบถวนตามหัวขอการประเมิน 
และมีการจัดเก็บเอกสารตางๆท่ีเก่ียวของกับการประเมินใหเรียบรอยอีกดวย 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสงเสริมการดําเนินการประเมินหนวยองคการวิชาชีพ  
5.2. เพ่ือจัดเตรียมเอกสารตางๆท่ีใชในการประเมินหนวยเปนระเบียบเรียบรอย   
5.3. เพ่ือจัดเตรียมหององคการวิชาชีพใหตรงตามขอประเมินของหนวยองคการวิชาชีพ 
5.4 เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมของหนวยองคการวิชาชีพเปนไปอยางเรียบรอย 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ    

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินหนวยองคการครบถวน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 พฤศจิกายน 2557 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 20,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 20,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 20,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 สงเสริมการดําเนินการประเมินหนวยองคการวิชาชีพ  
9.2 เตรียมเอกสารตางๆท่ีใชในการประเมินหนวยเปนระเบียบเรียบรอย     
9.3 จัดเตรียมหององคการวิชาชีพใหตรงตามขอประเมินของหนวยองคการวิชาชีพ  
9.4 การดําเนินกิจกรรมของหนวยองคการวิชาชีพเปนไปอยางเรียบรอย  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                  (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......66....... 
 

โครงการ:  เลือกตั้งคณะกรรมการองคการนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแหงประเทศไทย ประจําป 2558 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยกิจกรรมถือเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ภายในสถานศึกษา 

รวมถึงการสงเสริมใหเปนคนท่ีมีระเบียบวินัย ความตรงตอเวลา และความเปนผูนําในการทํากิจกรรม และ
คณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
ประจําปการศึกษา 2558 ใกลจะหมดวาระ จึงตองดําเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา มาปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  หนวยวิทยาลัยการ
อาชีพอัมพวา ไดตระหนักถึงความสําคัญของงานกิจกรรม จึงไดจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองคการนัก
วิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย  หนวยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ประจําปการศึกษา 2558 เพ่ือใหการ
ดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนประจําป และบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวทุกประการ  
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก แนวคิด และคานิยมประชาธิปไตยแกสมาชิก 
5.2  เพ่ือกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจ และเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในสถานศึกษา และ

ในสังคม 
5.3  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในรูปแบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
5.4  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดกลาแสดงออกในภาวะความเปนผูนํา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในรูปแบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ       ท้ังสิ้น 500  บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 200 บาท 
8.2 คาวัสดุ 300 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีจิตสํานึก แนวคิดและคานิยมประชาธิปไตยแกสมาชิก 
9.2 นักเรียนนักศึกษามีความสนใจ และเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในสถานศึกษา และใน

สังคม 
9.3 นักเรียนนักศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในรูปแบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
9.4 นักเรียนนักศึกษา ไดกลาแสดงออกในภาวะความเปนผูนํา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                 (นายสมคิด   สงวนดี) 
                  หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 
 



โครงการท่ี......67....... 
 

โครงการ: ศึกษาดูงานหนวยองคการวิชาชีพ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายวิธีการศึกษาดูงานนักศึกษา  เพ่ือพัฒนาให

นักศึกษาใหมีศรัทธา  มีความริเริ่มสรางสรรค  สามารถทํางานรวมกันเปนหมูคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
มุงเนนการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมนักศึกษาใหสามารถดําเนินการไดอยางคลองตัว  เปนการ
เสริมสรางทักษะอาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดี ความเปนผูนําและผูตามท่ีดี  มีศรัทธาในวิชาชีพ  ดังนั้น  
งานกิจกรรมจึงไดจัดโครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการองคการวิชาชีพฯ  หนวยวิทยาลัยในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือเปนการพัฒนาผูนํานักศึกษาใหมีประสบการณ  แลวนํามาพัฒนาองคการ
วิชาชีพฯ  ใหมีความกาวหนายิ่งข้ึน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการเปนผูนํานักศึกษา(คณะกรรมการองคการวิชาชีพฯ) 
5.2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก แนวคิดและเจตคติท่ีดีตอการทํากิจกรรมของนักศึกษา   
5.3. เพ่ือกระตุนใหคณะกรรมการองคการวิชาชีพฯ แนวคิดใหมๆ มาพัฒนาองคการวิชาชีพฯ 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูในเรื่องของการพัฒนาหนวยองคการวิชาชีพ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 10,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ      ท้ังสิ้น 10,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 10,000.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 การพัฒนาการเปนผูนํานักศึกษา(คณะกรรมการองคการวิชาชีพฯ) 
9.2 มีจิตสํานึก  แนวคิดและเจตคติท่ีดีตอการทํากิจกรรมของนักศึกษา   
9.3 กระตุนใหคณะกรรมการองคการวิชาชีพฯ แนวคิดใหมๆ มาพัฒนาองคการวิชาชีพฯ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                    (นายสมคิด   สงวนดี) 
                    หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี.......68...... 
 

โครงการ: ประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  * โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

* โครงการตามภาระงานประจํา 
* โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การจัดการอาชีวศึกษาสิ่งท่ีมีความสําคัญในการจัดการคือ ตองมีการฝกทักษะกระบวนการผลิต การ

จัดการ การทํางานเปนกลุม และนําความรูความสามารถท่ีไดนั้นมาประมวลเปนโครงงาน ใหทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดานอาชีวศึกษา  

ดังนั้น เพ่ือเปนการเสริมในหลักการดังกลาว จึงควรจัดใหมีการประกวดโครงงานวิชาชีพข้ึน 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสามารถคิดคนควาและทดลองหรือวิจัยงานดานวิชาชีพ 
5.2 เพ่ือกระตุนใหสมาชิกเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในผลงานท่ีทํา สามารถนําประสบการณไปประกอบ

อาชีพได 
5.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกองคการรูจักกระบวนการทํางานเปนกลุม (Team Work) 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1นักเรียน นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในผลงานท่ีทํา สามารถนําประสบการณไป
ประกอบอาชีพได 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 มกราคม 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 2,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ       ท้ังสิ้น 2,000.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 2,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรค คนควา วิจัยงานวิชาชีพ 
9.2 ไดโครงงานวิชาชีพเพ่ือสงเขาประกวดระดับภาค 
9.3 นักเรียน นักศึกษารูจักทํางานเปนทีม 
9.4 นักเรียนนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพได                       

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                    (นายสมคิด   สงวนดี) 
                    หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......69....... 
 

โครงการ: ประกวดรองเพลง 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  * โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

* โครงการตามภาระงานประจํา 
* โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมนันทนาการเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอน ท่ีสอนใหนักเรียน นักศึกษา กลาแสดงออก 

ใชความสามารถของตนเอง ในการรองเพลง ซ่ึงกิจกรรมเหลานี้ตองควบคูกันไปกับการเรียน งานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา จึงไดจัดกิจกรรรมประกวดรองเพลง เพ่ือเปนการใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงในดานการ
รองเพลง และยังไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด และฝกฝนทักษะการรองเพลง และยัง
นําเอาความสมารถของตนเอง ไปใชในการประกวดรองเพลงในโอกาสตางๆไดดวย  
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาสุขภาพควบคูไปกับความรู และสติปญญา 
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีและกลาแสดงออก  
5.3 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคนใหเขาสูระบบการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ไดพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีและกลาแสดงออก 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ธันวาคม 2557 

7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา           งบ 2,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ ท้ังสิ้น 2 ,500.- บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 2,500.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาสุขภาพควบคูไปกับความรู และสติปญญา 
9.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดพัฒนาบุคลิกภาพท่ีดีและกลาแสดงออก 
9.3 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาคนใหเขาสูระบบการทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                    (นายสมคิด   สงวนดี) 
                    หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......70....... 
 

โครงการ: รณรงคลดสภาวะโลกรอน 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันอุตสาหกรรมเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก เพ่ือรองรับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจ ซ่ึงการเติบโต

ของอุตสาหกรรมรมเหลานี้ ยิ่งเติบโตข้ึนมากเทาไหร ยอมมีการปลอยสารเคมีและมลพิษออกมามากข้ึนตามไป
ดวยโดยเฉพาะคารบอนไดออกไซค ซ่ึงถาปลอยออกมาปริมาณมากๆ จะกอใหเกิดภาวะเรือนกระจกข้ึนทําให
โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย เชน ฝนตกไมตรงตามฤดู พายุ น้ําทวม เปนตน 

ดั้งนั้น ในการเรียนการสอนของนักเรียนอาชีวศึกษาจะตองมีการสอดแทรกความรูในเรื่องของการ
ปองกันและรณรงคการลดภาวะโลกรอนใหนอยลง เพ่ือชวยปองกันภัยท่ีจะเกิดข้ึนจากภาวะโลกรอน  
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เขาใจการเกิดภาวะเรือนกระจก 
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษารูวิธีปองกันการเกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกรอน  
5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองแลวนําเอาความรูไปถายทอดใหกับชุมชนได  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2.� เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรูเรื่องการเกิดภาวะโลกรอน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 มกราคม 2558 
7.3 สถานท่ี 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 3,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 3,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 3,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา เขาใจการเกิดภาวะเรือนกระจก  
9.2 นักเรียน นักศึกษารูวิธีปองกันการเกิดภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกรอน 
9.3 นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองแลวนําเอาความรูไปถายทอดใหกับชุมชนได  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                  (นายสมคิด   สงวนดี) 
                  หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......71....... 
 

โครงการ: โลกสวยดวยมือเรา 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะ

สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก เพราะวามนุษยตองพ่ึงพาสิ่งเหลานั้น ตลอดเวลา ถา
ตอนนี้ยังมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นอยางไมหยุดยั้งหรือลดลง ในอนาคตมนุษยก็จะอยูอยางลําบาก 
และสูญพันธไปในท่ีสุด ดังนั้น ทุกคนท่ีอาศัยอยูบนโลกใบนี้ตองใชกันดูแล โลกใบนี้ใหสวยงาม มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ปราศจากมลพิษ 

ดังนั้น ในการเรียนการสอนของนักเรียนอาชีวศึกษาจะตองพัฒนาใหมีความรูในเรื่องของการสราง
จิตสํานึกท่ีดีในการชวยกันดูแลและอนุรักษสิ่งแวดลอมใหดํารงอยูกับมนุษยตอไป      
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เขาใจรูจักโลกของเรามากยิ่งข้ึน   
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการชวยกันดูแลโลกใบนี้ใหสวยงาม  
5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูไปชวยกันดูแลโลกและแนะนําบุคคลอ่ืนได   

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการชวยกันดูแลใบนี้ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 มกราคม 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 3,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 3,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 3,000.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการชวยกันดูแลใบนี้ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เขาใจรูจักโลก

ของเรามากยิ่งข้ึน 
9.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการชวยกันดูแลโลกใบนี้ใหสวยงาม  
9.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาสามารถนําความรูไปชวยกันดูแลโลกและแนะนําบุคคลอ่ืนได   

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
               (นายสมคิด   สงวนดี) 
               หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......72...... 
 

โครงการ: ปลูกและดูแลรักษาตนไมรอบบานแม 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ปาชายเลน ถือไดวาเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอันดับหนึ่ง ท่ีมนุษยไดพ่ึงพา อาศัยมาตลอด

ตั้งแตโบราณ แหลงปาไมธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนบริเวณชายเลน หรือท่ีเรียกวา ปาชายเลน เปนท่ีอยูอาศัยของ
สิ่งมีชีวิตตางๆ ท้ังบนบกและในน้ํา เปนแหลงทํามาหากินของชุมชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับปาชายเลน 
และยังเปนท่ีกําบังของการกัดเซาะชายฝงจากแรงคลื่นของทะเลไดอีกดวย ดังนั้น การสูญเสียหรือหมดไปของ
ปาชายเลน ยอมไมเปนผลดีตอการอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตตางๆ  รวมท้ังมนุษยเองก็ตาม ซ่ึงตองอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเรียกวา ปาไม 

คณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยการอาชีพ   
อัมพวา มีความตระหนักในเหตุผลดังกลาวนี้ จึงไดจัดโครงการปลูกตนไมรอบบานแม ข้ึนทุกเดือนสิงหาคม เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนพรรษา  วันท่ี 
12 สิงหาคม  และเพ่ือสงเสริมใหครูอาจารย เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ในทองถ่ิน รักและหวงแหน 
วัฒนธรรมทองถ่ิน และปาไม  
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระ ชน
พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม  

5.2 เพ่ือสงเสริมใหครูอาจารย เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ในทองถ่ิน รักและหวงแหน        
วัฒนธรรมทองถ่ิน และปาไม 

5.3 เพ่ือสรางความผูกพัน ทางดานจิตใจ จนเกิดความตระหนักในการท่ีจะอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินและ  
ปาไม 

5.4 เพ่ือใหครูอาจารย เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในทองถ่ินเรียนรู วิธีการอนุรักษวัฒนธรรม     
ทองถ่ินและปาไม และการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ในการรวมมือกันดูแลอยางภาคภูมิใจ 

5.5 สรางกลุมแกนนําในการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือถายทอดใหกับเยาวชนรุน หลัง
ตอไป 

5.6 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหมากข้ึน รวมท้ังสรางระบบนิเวศนใหอุดมสมบูรณ ใหเปนท่ีอยูอาศัยของ สิ่งมีชีวิต
ตางๆมากมา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 



6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 คณะครู และนักเรียน นักศึกษารวมกันปลูกปาชายเลน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ท่ี

สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนพรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม  
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 มิถุนายน 2558 
7.3 สถานท่ี 

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 3,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 3,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 3,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญชนพรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 
9.2 ครูอาจารย เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ในทองถ่ิน รักและหวงแหน วัฒนธรรมทองถ่ิน  

และปาไม 
9.3 คณะครู และนักเรียน นักศึกษาความผูกพัน ทางดานจิตใจ จนเกิดความตระหนักในการท่ีจะอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถ่ินและปาไม 
9.4 ครูอาจารย เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนในทองถ่ินเรียนรู วิธีการอนุรักษวัฒนธรรม ทองถ่ิน

และปาไม และการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ ในการรวมมือกันดูแลอยางภาคภูมิใจ 
9.5 ไดกลุมแกนนําในการสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือถายทอดใหกับเยาวชนรุน   หลัง

ตอไป 
9.6 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหมากข้ึน รวมท้ังสรางระบบนิเวศนใหอุดมสมบูรณ ใหเปนท่ีอยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต

ตางๆมากมาย 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                  (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 



 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......73....... 
 

โครงการ: วันปยมหาราช 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องในวันท่ี 23 ตุลาคมของทุกป เปนวันท่ีมีความสําคัญยิ่งตอประชาชนชาวไทยท้ังประเทศ 

เนื่องจากเปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช ดังนั้น เพ่ือ
เปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานท่ีทรงไดปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเปน
คุณประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนชาวไทย  

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการวางพวง
มาลาถวายราชสักการะวันปยมหาราช เพ่ือเขารวมพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ ณ ศาลากลางจังหวัด
สมุทรสงคราม  และเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคทานสืบไป   
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือสนองนโยบายของจังหวัดสมุทรสงคราม 
5.2 เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
5.3 เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 1,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,000.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                  (นายสมคิด   สงวนดี) 
                  หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......74....... 
 

โครงการ: วันพอแหงชาติ  (5 ธันวา มหาราช) 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยถือเปน วันพอแหงชาติ และเพ่ือเปนการถวายความ
จงรักภักดีแกพระองคทานท่ีทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเปนประโยชนตอพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักในเหตุผลดังกลาวนี้ จึงไดจัดโครงการ “วันพอ
แหงชาติ (5 ธันวา มหาราช)” เพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเพ่ือเปน
การปลูกจิตสํานึกของนักเรียน นักศึกษาใหรําลึกถึงพระคุณพอ ไดแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวทีตอพอ อัน
จะเปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษาเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือถวายความจงรักภักดี แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคลาย  วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

5.2 เพ่ือเปนการเทิดทูนและบูชาพระคุณพอ 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความกตัญูกตเวทีตอคุณพอ  และไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 15,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 15,000  บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 15,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  คณะผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี และบุคลากรทางการศึกษาถวายความจงรักภักดี แดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษา เทิดทูนและบูชาพระคุณพอ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                 (นายสมคิด   สงวนดี) 
                 หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......75....... 
 

โครงการ: วันแมแหงชาติ 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกป เปนวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ และถือเปน “วันแมแหงชาติ” และเพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดีแกพระองคทานท่ีทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจ เพ่ือพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาตางสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ จึงไดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพรอมกันท่ัวประเทศ  

คณะกรรมการองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีความ
ตระหนักในเหตุผลดังกลาวนี้ จึงไดจัดโครงการวันแม ในเดือน สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพ
อัมพวา เพ่ือเปนการถวายความจงรักภักดีและเพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกของนักเรียนนักศึกษาใหรําลึกนึกถึง
พระคุณแม ไดแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวทีตอแม อันจะเปนกิจกรรมท่ีเสริมสรางใหนักเรียนนักศึกษา เปน
คนดีคนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือถวายความจงรักภักดี แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคลายวันเฉลิม  
พระชนมพรรษา 

5.2  เพ่ือเปนการเทิดทูน และบูชาพระคุณแม  
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีความกตัญูกตเวทีตอคุณแม  และไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  แด

พระบาทสมเด็จพระราชินี ฯ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 



7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 1,500 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 คณะผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี และนักเรียน นักศึกษา ถวายความจงรักภักดี แดสมเด็จพระนางเจา 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
9.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดการเทิดทูน และบูชาพระคุณแม  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......76...... 
 

โครงการ: วัยรุนยุคใหมหัวใจประชาธิปไตย 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  กฎหมาย

สูงสุด คือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กลไกอยางหนึ่งท่ีนิยมใชในระบอบประชาธิปไตย  นั้นก็คือการเลือกตั้งไมวาจะ
เปนในระดับทองถ่ิน จนถึงระดับชาติ สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน   จึงมีบทบาทในการเตรียม
ความพรอมใหเยาวชนเปนผูใหญท่ีดีในสังคม   การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจัก
ระเบียบ   ขอบังคับ   กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาท่ีท่ีตนพึงมีตอหมูคณะ   ชุมชน   และ
สังคมไดอยางเหมาะสม   

คณะกรรมการชมรมประชาธิปไตย มีความตระหนักในเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดโครงการวัยรุนยุคใหม 
หัวใจประชาธิปไตย ข้ึน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์ และหนาท่ีตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อันจะสงผลดีใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และอยู
ในสังคมอยางมีความสุข 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
5.2 เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหนาท่ีตาม    

ระบอบประชาธิปไตย 
5.3 เพ่ือแสดงพฤติกรรมท่ีเดนชัดของนักเรียนเก่ียวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
5.4 เ พ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมในการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์และหนาท่ีตามระบอ บ

ประชาธิปไตย 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหนาท่ีตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 



7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 
7.2 ระยะเวลา 
 มิถุนายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 1,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
9.2 นักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเก่ียวกับการใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหนาท่ีตามระบอบ

ประชาธิปไตย 
9.3 นักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีเดนชัด เก่ียวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
9.4 นักเรียนมีสวนรวมในการรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์และหนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                    (นายสมคิด   สงวนดี) 
                    หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......77....... 
 

โครงการ: ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิตตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือให
ประชาชนทุกระดับไดมีภูมิคุมกันท่ีดีโดยเนนกระบวนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 ดาน คือ 1) ใหชุมชนมีการสืบ
ทอดและใชภูมิปญญาทองถ่ิน 2) มีการเรียนรูของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) มีความพอดี ความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดโครงการ
ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริข้ึน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ประสบการณจริง และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูการนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาประยุกตใชในชีวิต และการประกอบ 

อาชีพ 
5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดนําความรูและประสบการณมาถายทอดใหแกชุมชนของตนเอง 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   6.2.2 นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูการนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาประยุกตใชใน ชีวิต และการประกอบ
อาชีพ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 
 



7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 15,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 15,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 15,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูการนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาประยุกตใชในชีวิต และการประกอบอาชีพ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาไดนําความรูและประสบการณมาถายทอดใหแกชุมชนของตนเอง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                 (นายสมคิด   สงวนดี) 
                  หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......78...... 
 

โครงการ: อบรมใหความรูและสรางเสริมความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนปรัชญาท่ีชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิตตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือให
ประชาชนทุกระดับไดมีภูมิคุมกันท่ีดีโดยเนนกระบวนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 ดาน คือ 1) ใหชุมชนมีการสืบ
ทอดและใชภูมิปญญาทองถ่ิน 2) มีการเรียนรูของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) มีความพอดี ความพอประมาณ
มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดจัดโครงการ
อบรมใหความรูและสรางเสริมความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาได
เรียนรูวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการณจริง และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูการนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาประยุกตใชในชีวิต และการประกอบ  

อาชีพ 
5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดนําความรูและประสบการณมาถายทอดใหแกชุมชนของตนเอง 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2.2 นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูการนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาประยุกตใชในชีวิต และการประกอบ
อาชีพ 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 
 



7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 3,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 3,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 3,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูการนําวัตถุดิบในทองถ่ินมาประยุกตใชในชีวิต และการประกอบอาชีพ 
9.3 นักเรียน นักศึกษาไดนําความรูและประสบการณมาถายทอดใหแกชุมชนของตนเอง 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......79....... 
 

โครงการ: สรางความตระหนักเพ่ือปองกันการตั้งครรภไมพรอมของวัยรุน 
ในสถานศึกษา (STOP TEEN MON) 

 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การตั้งครรภในวัยรุนจํานวนมาก เปนการตั้งครรภท่ีไมไดตั้งใจซ่ึงเปนผลจากการไมไดปองกัน โดย

พบวา เยาวชนจํานวน 1 ใน 3 ไมไดปองกันการตั้งครรภเม่ือมีเพศสัมพันธ และมีประมาณครึ่งหนึ่งท่ีใชถุงยาง
อนามัย และเพียงรอยละ 10 เทานั้นท่ีมีการใชยาคุมกําเนิดฉุกเฉิน (อนามัยโพล, 2551) เม่ือตั้งครรภโดยไมได
ตั้งใจ วัยรุนจํานวนไมนอยจึงตัดสินใจทําแทง แตเนื่องจากการทําแทงเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายอาญาผูหญิง
ท่ีทําแทงจะอับอายและปกปด ดังนั้นจึงไมทราบการทําแทงท่ีจริง นอกจากตองเผชิญการตั้งครรภไมพรอม 
วัยรุนท่ีมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอยและมีคูหลายคน มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเก่ียวกับโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ และเอชไอวี 

คณะกรรมการดําเนินงานองคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยการอาชีพ  
อัมพวา ไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้ จึงจัดทําโครงการรณรงคสรางความตระหนัก เพ่ือปองกันการตั้งครรภไม
พรอมในวัยรุนในสถานศึกษา (STOP TEEN MON) ข้ึน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูถึงบริบทอันนําไปสู
การตั้งครรภไมพึงประสงคและรับรูถึงวิธีลดความเสี่ยงท่ีจะมีเพศสัมพันธโดยไมพรอม ผานกระบวนการสื่อสาร
ผานกลุมเยาวชนโดยการถกเถียง ตั้งคําถาม ชวนคิดวิเคราะห 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูถึงบริบทอันนําไปสูการตั้งครรภไมพึงประสงค 
5.2  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษารับรูถึงวิธีลดความเสี่ยงท่ีจะมีเพศสัมพันธโดยไมพรอม ผานกระบวนการ

สื่อสารผานกลุมเยาวชนโดยการถกเถียง ตั้งคําถาม ชวนคิดวิเคราะห 
5.3  เพ่ือสํารวจความรูสึกของนักเรียน นักศึกษา หากตองเผชิญสถานการณในเรื่องเพศ 
5.4  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข มีคุณธรรม   จริยธรรม

ในการอยูรวมกันสังคม 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษารับรูถึงวิธีลดความเสี่ยงท่ีจะมีเพศสัมพันธโดยไมพรอม  ผานกระบวนการ
สื่อสารผานกลุมเยาวชนโดยการถกเถียง ตั้งคําถาม ชวนคิดวิเคราะห 

 



7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ  1,500 บาท  
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 1,500 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูถึงบริบทอันนําไปสูการตั้งครรภไมพึงประสงค 
9.2 นักเรียน นักศึกษารับรูถึงวิธีลดความเสี่ยงท่ีจะมีเพศสัมพันธโดยไมพรอม ผานกระบวนการสื่อสารผาน

กลุมเยาวชนโดยการถกเถียง ตั้งคําถาม ชวนคิดวิเคราะห 
9.3 นักเรียน นักศึกษา ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข มีคุณธรรม   จริยธรรมในการ

อยูรวมกันสังคม 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
               (นายสมคิด    สงวนดี) 
                หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
 



ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......80....... 
 

โครงการ: ปองกันและแกไขยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันนักเรียน นักศึกษา ท้ังชาย หญิง ตามสถาบันการศึกษาตางๆ กําลังถูกคุกคามอยางหนัก

ดวยสื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท อีกท้ังการมอมเมาสารเสพยติดประเภทแอมเฟตามิน 
หรือท่ีเรียกวา “ยาบา” อยางกวางขวางหากไมรีบหาทางสกัดก้ัน อาจจะเกิดผลรายตอเยาวชนของชาติอยาง
ใหญหลวงได เพราะไดมีนักเรียน นักศึกษา บางคนลมหลงในสื่อลามก การเลนการพนันหรือแมกระท่ังอาสา
เปนลูกมือพอคาใจโหด ดวยคาจางเพียงเล็กนอย เขาไปชักนําเพ่ือนๆ ตามสถานศึกษาใหหันมาเสพยาบาโดยใช
อุบายอางสรรพคุณของยาบาวาจะชวยกระตุนประสาท ใหขยันเรียน ใหทนทานตอการงวงนอน และผอนคลาย
อารมณดวยประการตางๆ ซ่ึงเปนท่ีนาเชื่อถือและอยากลองสําหรับเด็กวัยรุนเปนอยางยิ่ง และยากแกการหาม
ปราม ซ่ึงวิทยาลัยฯ ไดตระหนักถึงปญหาเหลานี้ จึงจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
5. วัตถุประสงค  

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและกา ร
ทะเลาะวิวาท 

5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ท่ีติดสารเสพติด ลด ละ และเลิกสารเสพติดไดอยางถูกวิธี 
5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีความรัก ความผูกพันฉันพ่ีนอง ระหวางสถานศึกษา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน และการ
ทะเลาะวิวาท 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 มิถุนายน 2558 



7.3 สถานท่ี 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 1,500 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500 บาท 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9. 1 นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงอันตรายของสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนัน                                 
และการทะเลาะวิวาท 

9.2 นักเรียน นักศึกษาท่ีติดสารเสพติด ลด ละ และเลิกสารเสพติดไดอยางถูกวิธี 
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีความรัก ความผูกพันฉันพ่ีนอง ระหวางสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                 (นายสมคิด   สงวนดี) 
                 หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี......81....... 
 

โครงการ: แหเทียนเขาพรรษา 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมแหเทียนเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา ถือเปนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยท่ียึดถือ

และปฏิบัติสืบทอดกันมาอยางยาวนาน โดยกิจกรรมไดมุงเนนใหพุทธศาสนิกชนไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
เชน การถวายทาน รักษาศีล ฟงธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา และผาอาบน้ําฝน เปนตน และในพุทธศักราช 
2558 นี้ วันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา  

คณะกรรมการดําเนินงานองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยการอาชีพ
อัมพวา  ไดตระหนักถึงความสําคัญของโครงการดังกลาว จึงไดจัดโครงการแหเทียนเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา
ข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาไวซ่ึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย อีกท้ังสงเสริมให
นักเรียนนักศึกษา ไดมีสวนในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับชุมชน  และจัดนิทรรศการเนื่องในเทศกาลเขาพรรษา 
อันเปนการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนนักศึกษาสืบตอไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา อนุรักษ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน 
5.2 เพ่ือเปนการสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
5.4 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
5.5 เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีสวนรวมในการอนุรักษสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 
6.2.2  นักเรียน นักศึกษา มีความรู ความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาและ เขาพรรษา 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 



7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วัดเพชรรัตนเจริญวนาราม 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 2,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 2,500 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 2,500 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา อนุรักษ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน 
9.2 สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
9.3 นักเรียนนักศึกษาไดเรียนรูความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
9.4 นักเรียนนักศึกษาไดจัดนิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
9.5 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนนักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                    (นายสมคิด   สงวนดี) 
                     หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......82....... 
 

โครงการ: วันไหวครู 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. ปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การไหวครู เปนประเพณีวัฒนธรรมอยางหนึ่งของไทย ท่ีนิยมมาแตสมัยโบราณ เปนขนบธรรมเนียม 

อันดีงามในสวนท่ีเก่ียวกับกิริยามารยาท สัมมาคารวะ และสวนท่ีจะโนมนาวจิตใจมนุษยใหรักษาคุณความดี 
รักษาวิทยาการใหสืบเนื่องไปดวยดี ท้ังยังจูงใจใหเปนผูมีนิสัยออนโยนไมแข็งกระดาง การไหวครู คือการแสดง
ถึงความเคารพกตเวทีแดบูรพาจารย และครูบาอาจารยผูซ่ึงประสิทธิ์ประสาทวิชาใหศิษย ในฐานะผูสืบทอด
มรดกทางวิชาการจึงพรอมใจกันปวารณาตนรับการถายทอดวิชาความรู ดวยความวิริยะ อุตสาหะมานะ อดทน 
เพ่ือจะไดมีความรูติดตัวนําไปประกอบอาชีพเพ่ือสรางความเจริญรุงเรืองใหแกตนเองในภายภาคหนา 

คณะกรรมการองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย หนวยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มี
ความตระหนักในเหตุผลดังกลาวนี้ จึงไดจัดโครงการไหวครูข้ึน ในวันพฤหัสบดีท่ี เพ่ือเปนการสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยท่ีสืบทอดกันมานาน และเพ่ือเปนการปลุกจิตสํานึกของนักเรียน นักศึกษาใหรําลึก
นึกถึงพระคุณ ไดแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวทีตอครูผูประสิทธิ์ประสาทวิชาให อันจะเปนกิจกรรมท่ี
เสริมสรางใหนักเรียน นักศึกษา เปนคนดีคนเกงและอยูในสังคมไดอยางมีความสุขสืบไป 
5. วัตถุประสงค 

5.1  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดระลึกนึกถึงบุญคุณและความสําคัญของคุณครู          
5.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวทีตอคุณครู  
5.3 เพ่ือเปนการสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5.4 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาเกิดทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาไดระลึกนึกถึงบุญคุณและความสําคัญของคุณครู      
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 



7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 20,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 20,000 บาท ไดแก 
8.1 คาตอบแทน  7,300 บาท 
8.2 คาใชสอย 9,000 บาท 
8.3 คาวัสดุ 3,700 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษาไดระลึกนึกถึงบุญคุณและความสําคัญของคุณครู          
9.2 นักเรียนนักศึกษาไดแสดงออกซ่ึงความกตัญูกตเวทีตอคุณครู 
9.3 นักเรียนนักศึกษาสงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
9.4 นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะการทํางานรวมกันเปนทีม 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......83....... 
 

โครงการ: อบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิต 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีนโยบายใหสถานศึกษาทุก

สถานศึกษาดําเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน นักศึกษา โดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม 12 ประการ มาเปนแนวทางในการดําเนินโครงการ อันจะกอใหเกิดความ
สํานึกคุณคาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย โดยใชคุณธรรมเปน
ฐานของกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องดังกลาวนี้ จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและพัฒนาจิต เพ่ือฝกอบรมใหนักเรียน นักศึกษาไดเปนคนดี คนเกง และสามารถอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุขอันจะสงผลดีตอสังคมและประเทศชาติสืบตอไป 
5. วัตถุประสงค  

5.1 เพ่ือปลูกฝงคานิยมและคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ใหแกนักเรียนนักศึกษา         
5.2  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดฝกปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 12 ประการและปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอพียง                   
5.3  เพ่ือสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาใหละเวนและหางไกล ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
5.4  เพ่ือสงเสริมนักเรียนนักศึกษาใหเห็นคุณคาและเลื่อมใสตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
5.5  เพ่ือสรางลักษณะนิสัย อันเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนมีความรูความเขาใจ และสามารถนําหลักคุณธรรม 12 ประการ และหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และยึดม่ันในรอบประชาธิปไตย 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 



7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 53,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 53,000 บาท ไดแก 
คาใชสอย 53,000.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษามีคานิยมและคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี          
9.2 นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 8 ประการและปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
9.3 นักเรียนนักศึกษาละเวนและหางไกลไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 
9.4 นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณคาและเลื่อมใสตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
               (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
         รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
            (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......84....... 
 

โครงการ: พ่ีสอนนอง 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
การเรียนการสอนระบบอาชีวศึกษาในปจจุบัน จะเนนใหนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานจริงเพ่ือ

เสริมสรางทักษะในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีโครงการตางๆมากมาย ทําใหนักเรียน นักศึกษามีทักษะท่ีดี ชํานาญมาก
ยิ่งข้ึน และยังมาสารถนําเอาความรูและทักษะเหลานั้นไปสอนใหกับโรงเรียนขางเคียง ใหนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษา มีความรูทางดานวิชาชีพอีกดวย เปนการปลูกฝงใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รูจักการซอมแซม
บํารุงรักษาเครื่องมือตางๆ และการเริ่มฝกทักษะทางวิชาชีพ ไดอีกดวย   

ดังนั้น ในการเรียนการสอนของนักเรียนอาชีวศึกษาจึงไดนําเอานักศึกษา ในแตละสาขาวิชาไปสอน
ทักษะวิชาชีพใหกับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาในบริเวณขางเคียง เพ่ือเปนการฝกทักษะใหกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและเปนการเพ่ิมทักษะวิชาชีพของตนเองไดอีกดวย   
5. วัตถุประสงค  

5.1  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาท่ีจะนําความรูท่ีมีไปถายทอดใหกับรุนนอง  
5.2  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาฝกทักษะวิชาชีพท่ีไดเรียนรูสูรุนนอง   
5.3  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองตามสาขาท่ีเรียน  

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาถายทอดความรูใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา    
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 มกราคม 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 2,000 บาท 
  เปนเงินงบประมาณ  ท้ังสิ้น 2,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 2,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสาท่ีจะนําความรูท่ีมีไปถายทอดใหกับรุนนอง  
9.2 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาฝกทักษะวิชาชีพท่ีไดเรียนรูสูรุนนอง   
9.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเองตามสาขาท่ีเรียน  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายสมคิด   สงวนดี) 
                   หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี......85....... 
 

โครงการ: สงเสริมภาวะผูนํา และเทคนิคการทํางานเปนทีม 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
สภาพสังคมไทยในปจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงมาก โดยเฉพาะความเจริญทางดานวัตถุ และ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน ความเจริญดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตสังคมไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตจาก
สังคมเกษตรกรรม เปนสังคมอุตสาหกรรม สงผลกระทบตอสภาพครอบครัว เยาวชนเติบโตโดยปราศจากการ
ดูแลเอาใจใสเทาท่ีควร อีกท้ังสภาพความเปนอยูท่ีรวมตัวกันเปนชุมชนแออัด ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ไดแก 
ปญหายาเสพติด ปญหาเยาวชนในสังคมขาดการดูแลเอาใจใสหันไปคบเพ่ือน ใชเพ่ือนเปนแบบอยาง อันนํามา
ซ่ึงปญหาครอบครัว และปญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย และสภาพการทํางานของคนไทยในสังคมปจจุบัน 
สาระสําคัญท่ีเปนอุปสรรคท่ีปดก้ันความสําเร็จขององคกรในภาพรวม เกิดจากสมาชิกองคกรนั้นๆ ขาด
ความสามารถในการทํางานรวมกันในรูปแบบทีมงาน อันเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพ 

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญดานการเปนผูนํา จึงไดจัดโครงการ
เสริมสรางภาวะผูนําข้ึน เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการทํางานใหแกคณะกรรมการองคการฯ และ
คณะกรรมการชมรมสาขาวิชาชีพ ของวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ใหเปนผูมีความรูความสามารถในดานการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
5. วัตถุประสงค  

5.1  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา เปนตนแบบและแกนนําในการปลูกฝงศีลธรรมความเปนผูนํา 
5.2  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมใหแกนักเรียน นักศึกษา เปนคนดีมีศีลธรรมมีระเบียบวินัย 
5.3  เพ่ือสรางเยาวชนใหเปนผูนําในดานการพัฒนาตนเองและสังคม 
5.4  เพ่ือปลูกฝงแนวคิด และพัฒนาการทํางานในระบบทีมงาน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เปนตนแบบและแกนนําในการปลูกฝงศีลธรรมความเปนผูนํา 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 



7.2 ระยะเวลา 
 พฤศจิกายน 2557 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 2,000 บาท 
  เปนเงินงบประมา ณ    ท้ังสิ้น 2,000 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 2,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึก แนวคิดและคานิยมประชาธิปไตยแกสมาชิก 
9.2 เพ่ือกระตุนใหสมาชิกมีความสนใจ และเขาไปมีสวนรวมกิจกรรมประชาธิปไตยท้ังในสถานศึกษาและ

ในสังคม 
9.3 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในรูปแบบการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
9.4 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดกลาแสดงออกในภาวะความเปนผูนํา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                ( นายสมคิด   สงวนดี) 
                หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



โครงการท่ี......86....... 
 

โครงการ: คลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ (1 ก.ค.) 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ดวยสํานักงานลูกเสือจังหวัดสมุทรสงครามไดกําหนดจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 

๑๐๐ ป การลูกเสือไทย ซ่ึงจัดข้ึนในวันศุกรท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือ
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิด
ลูกเสือไทย อีกท้ังยังเปนการทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือ ซ่ึงทางสํานักงานลูกเสือจังหวัด
สมุทรสงครามขอความรวมมือสถานศึกษาสงลูกเสือ-เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือ เขารวมพิธีดังกลาว 

ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพอัมพวาจึงขออนุมัติโครงการวันคลายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแหงชาติ เพ่ือใหลูกเสือ-เนตรนารีเขารวมพิธีดังกลาว 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระราชทาน
กําเนิดลูกเสือไทย 

5.2 เพ่ือเปนการทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือในสถานศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 รวมผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ข้ึนไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ลูกเสือวิสามัญไดเขารวมพิธี เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทยและทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของกอง
ลูกเสือในสถานศึกษา 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  



8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินอุดหนุนการศึกษา  งบ 1,500 บาท 
  เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้ น 1,500 บาท ไดแก 
8.1 คาใชสอย 1,500.- บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว                       

พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย 
9.2. เพ่ือเปนการทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือในสถานศึกษา 
9.3. สรางระเบียบวินัยใหกับลูกเสือวิสามัญ  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แจกแบบสอบถาม 
 
 
 
 

 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                     (นายสมคิด   สงวนดี) 
                     หัวหนางานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
           รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
              (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
          รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 



โครงการท่ี.....87...... 
 

โครงการ: จัดหาวัสดุฝก แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องดวยสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มีความตองการใชวัสดุ เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให

การเรียนการสอนเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนภายใต
พ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีวัสดุอุปกรณในการศึกษา มีโอกาสแสวงหาความรู และสรางองคความรูดวย
ตนเอง ภายใตพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพ่ือเปนการวางแผนเตรียมความพรอมของสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันท่ีดีมาบูรณาการ การบริหารจัดการในการผลิต
กําลังคนอาชีวศึกษา 
6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐานทุกคน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 

7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
7.3 สถานท่ี  สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ   งบ 20,000 บาท 
8.1 คาวัสดุ    20,000 บาท 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 นักเรียนนักศึกษา มีวัสดุฝกเพียงพอตอการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 หลังจากการใชงาน  
 



 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                 (นายพูลสวัสดิ์    คําเสน) 
                      หัวหนาแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 

 



โครงการท่ี.......88....... 
 

โครงการ: งานประชาสัมพันธ 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางสาวรุงรัตน  ยิ้มยอง ฝายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมปริมาณผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ไดทําการเปดการเรียนสอนในระบบปกติ และระบบเทียบโอนความรู

ประสบการณงานอาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ในหลากหลายสาขาวิชานั้น 

ดังนั้น งานประชาสัมพันธ ฝายบริหารทรัพยากร จึงจัดทําปายประชาสัมพันธวิทยาลัยเพ่ือดึงความ
สนใจของผูเรียน และดําเนินการตามนโยบายการเพ่ิมปริมาณผูเรียน   
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือประชาสัมพันธการรับสมัครผูเรียน 
5.2 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผูเรียน 
5.3 เพ่ือประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเปดสอน 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีปายประชาสัมพันธ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา มีปริมาณผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ (ปวช.)       งบ  50,000  บาท     
8.1 คาวัสดุ    50,000 บาท 
 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 มีปริมาณผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน จากการประชาสัมพันธ 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 รายงานผลการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
             ( นางสาวรุงรัตน   ยิ้มยอง) 
                      หัวหนางานประชาสัมพันธ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
   รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
       รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
       รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
          รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 



โครงการท่ี.......90....... 
 

โครงการ: จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด 
 

1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ งานปกครอง ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปจจุบันปญหาสิ่งเสพติด เปนปญหาใหญและรายแรงของประเทศ มีการแพรระบาดลงไปสู

สถานศึกษาและกลุมเยาวชนท่ัวไป ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคาของประเทศ สงผลเสียหายตอสุขภาพ
รางกายและอนาคตของนักเรียนถึงข้ันเสียชีวิตได นอกจากนี้ปญหาสิ่งเสพติดเปนปญหาท่ีบั่นทอนตอ
เสถียรภาพความม่ันคงของประเทศท้ังดานเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ กอใหเกิดอาชญากรรมท่ีมีผลมา
จากการใชสิ่งเสพติด 

ดังนั้น งานปกครอง จึงเห็นสมควรจัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด เพ่ือเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
นักเรียน นักศึกษาและเปนการปองปรามการเสพสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ของนักเรียนนักศึกษา 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือเปนการปองปราม การเสพสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิดของนักเรียนนักศึกษา 
5.2 เพ่ือเปนเครื่องมือคัดกรองนักเรียนในกรณีมีพฤติกรรมเสี่ยงทางดานสารเสพติด 

6. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนนักศึกษา ท่ีมีการสุมตรวจไมพบสารเสพติด 
7. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558  
7.3 สถานท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 
จากเงินงบประมาณ  (ระยะสั้น)    งบ 6,000 บาท    
8.1 ชุดตรวจสารเสพติด 100 ชุด    6,000 บาท 
 



9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 เพ่ือเปนการปองปราม การเสพสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิดของนักเรียนนักศึกษา 
9.2 เพ่ือเปนเครื่องมือคัดกรองนักเรียนนักศึกษาในกรณีมีพฤตกรรมเสี่ยงทางดานเสพติด 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
10.1 แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

 
ผูเสนอโครงการ ........................................................................  
            ( นายอํานาจ   ไวยบริสุทธิ์) 
                        หัวหนางาน ปกครอง 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
            (นางสรพัชรี   ธนศานติ) 
   ผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝา ยแผนงานและความรวมมือ 
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
             (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
      รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
           (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร) 
        รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
            รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 
 
 



โครงการท่ี ……90…… 
 

โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุมวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
๑. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดขอบ นายพูลสวัสดิ์    คําเสน 
๒. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    þ โครงการตามภาระงานประจํา 
    £ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 
๓. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 

-   นโยบายเฉพาะ(ดําเนินการใหเห็นผลใน ๑ ป)   ๖.  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 

-   จุดเนน     ๑๐.   การบริหารจัดการ 
 ๑๐.๓  การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา 

๔. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ดวยวิทยาลัย การอาชีพอัมพวา   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  การประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา  และการประชุมคณะผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี  ดังนั้นในการจัดการประชุมจึงตองมี
การเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม  เพ่ีอรับรองผูเขารวมประชุมเพราะผูเขาประชุมจะมีความพรอมและนํา
นโยบายท่ีไดรับมาประชุมและพัฒนาวิทยาลัยใหมีความเจริญมากข้ึน   
๕. วัตถุประสงค 
 ๕.๑ เพ่ือใหงานสํานักงานเปนไปดวยความเรียบรอย  

๕.๒ เพ่ือการทํางานมีความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  ชัดเจน 
๕.๓ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

๖. เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
 ๖.๑ เชิงปริมาณ 
  ๖.๑.๑ จํานวนวัสดุท่ีใชในการปฏิบัติงานฝายบริหารทรัพยากร 
 ๖.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๖.๑.๑ งานในฝายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติงานและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
๗. กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

๗.๑ สถานท่ี   วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
๗.๒ ระยะเวลา เดือนตุลาคม ๒๕๕๗  –  กันยายน   ๒๕๕๘ 
๗.๓  ข้ันตอนการดําเนินการมีดังนี้ 

  ๗.๓.๑  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  ๗.๓.๒  วางแผนการดําเนินงาน 
  ๗.๓.๓  ดําเนินงานตามโครงการ 
  ๗.๓.๔ สรุปและประเมินผล 
 
 
 



 
๘. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ บกศ.  
 เปนเงินงบประมาณท้ังสิ้น  ๒๐,๐๐๐ บาท ไดแก 
 ๘.๑ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   

๘.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา   
๘.๓ การประชุมคณะผูบริหาร ครู และเจาหนาท่ี   

๙. ผลท่ีคาดวาไดรับ 
 ๙.๑ จากผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝายบริหารทรัพยากร 
 ๙.๒ มีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน 
๑๐. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

จากผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ท่ีมีความรวดเร็วและเรียบรอย มีประสิทธิภาพ  

 

ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                   (นายพูลสวัสดิ์   คําเสน)  
                          หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                  (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
      รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝานแผนงานและความรวมมือ  
  
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
            รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
              รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
 

 

 



โครงการท่ี......91..... 
 

โครงการ: จัดซ้ือครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคของฝายบริหารทรัพยากร 
 
1. ช่ือบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นายปญญา   ตั้งธโนปจัย 
2. ลักษณะโครงการ  £ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

R โครงการตามภาระงานประจํา 
£ โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคลอง/เช่ือมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จําเปนตองมีครุภัณฑสํานักงานของฝายบริหาร เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
5. วัตถุประสงค 

5.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2 การทํางานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ชัดเจน 
5.3 ผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

6.  เปาหมาย และตัวช้ีวัดสําเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  จํานวน 1 เครื่อง 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การปฏิบัติงานของฝายบริหารทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพ 
7.   กิจกรรมและหรือข้ันตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

7.1 ข้ันตอนการดําเนินการ 
7.1.1 เสนอโครงการเพ่ือโปรดพิจารณา 
7.1.2 ประชุม วางแผนการดําเนินงาน คณะทํางาน 
7.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ 
7.1.4 รายงานผลการดําเนินงานใหสถานศึกษา 

7.2 ระยะเวลา ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 
7.3 สถานท่ี  

วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา  
8.   งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงท่ีมา การดําเนินโครงการ 

รายไดสถานศึกษา   จํานวน  30,000.00  บาท 
9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 จากผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพของงานในฝายบริหารทรัพยากร 
10.  การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 

10.1 จากครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคท่ีใชในการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผล มีความรวดเร็ว และ
เรียบรอยทําใหงานท่ีออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
 

 



 
ผูรับผิดชอบโครงการ ........................................................................  
                 (นายปญญา   ตั้งธโนปจัย)  
                                 หัวหนางานพัสดุ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                 (นางสรพัชรี   ธนศานติ)  
     รองผูอํานวยการฝายวิชาการ/ฝายแผนงานและความรวมมือ  
 
 
ผูเห็นชอบโครงการ .......................................................................  
                   (นายฐิติ   ขันธวิธิพร)  
          รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร/ฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
 
 
ผูอนุมัติโครงการ .......................................................................  
               (นายวรรณยุทธ   จิตสมุทร)  
           รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม  
             รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
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