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ส่วนที่ 1 
วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

     วสัิยทศัน์ 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผูน้ าในการจดัการศึกษาสายอาชีพ  เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและภูมิภาค 
 

     พนัธกจิ 
1. จดัและส่งเสริมและพฒันาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวชิาชีพใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 
2. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานก าลงัคนสายอาชีพเขา้สู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพอยา่งทัว่ถึง ต่อเน่ือง เสมอภาค และเป็นธรรม 
4. เป็นแกนกลางในการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวชิาชีพ  ระดบัฝีมือ  เทคนิคและเทคโนโลยขีอง

ประเทศ 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาการจดัการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวชิาชีพ 
6. วจิยั สร้างนวตักรรม จดัการองคค์วามรู้เพื่อการพฒันาอาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชน 
7. ส่งเสริม/พฒันา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มัน่คง และกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
 

     ยุทธศาสตร์ 
1. ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนเขา้สู่มาตรฐานสากล 
2. เพิ่มปริมาณผูเ้รียนสายอาชีพใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัอาชีวศึกษา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการใหมี้มาตรฐานและคุณภาพโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  
 

     มาตรการ 

1. ส่งเสริมศกัยภาพสถานศึกษา 
2. การจดัการศึกษาระบบทวภิาคี 
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปส่ือและหลกัสูตร 
5. ระเบียบวนิยั ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนบัสนุนการศึกษา 
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7. การสร้างและกระจายโอกาส 
8. สร้างความร่วมมือกบัภาคเอกชนในทุกระดบั 

9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดบัภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ 
10. พฒันาระบบบริหารจดัการ 

  11. ส่งเสริมสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

 

     โครงการ 
1. ผลงานวจิยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยี  
ส่ิงประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่และหุ่นยนตอ์าชีวศึกษา) 

2. ผลงานวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้  (เงินอุดหนุนโครงการวจิยัและพฒันาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองคค์วามรู้
และนวตักรรม) 

3. โครงการส่งเสริมงานวจิยัพฒันานโยบายและวจิยัองคค์วามรู้เพื่อการพฒันาอาชีวศึกษา  
4. เงินอุดหนุนนกัเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาความยากจนในชนบท  (อศ.กช.) 
5. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
6. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
7. เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวทิยาลยันกับริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลมัโบ  
8. เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น 
9. เงินอุดหนุนองคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

10. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพอุตสาหกรรม 
11. เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผา่นดาวเทียมวงัไกลกงัวล 
12. เงินอุดหนุนการหารายไดร้ะหวา่งเรียนของนกัเรียนนกัศึกษาท่ียากจน  
13. เงินอุดหนุนกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการและอาชีพเฉพาะทาง 
14. เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีสายปฏิบติัการ  
15. โครงการวทิยาลยัเทคโนโลยฐีานวทิยาศาสตร์ 
16. โครงการโรงเรียนพระราชทานวทิยาลยัก าปงเฌอเตียล  ราชอาณาจกัรกมัพชูา 
17. โครงการความร่วมมือกบัต่างประเทศเพื่อพฒันาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย  
18. จดัตั้งสถาบนัการอาชีวศึกษา 
19. โครงการรณรงค์ ป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
20. โครงการขยายบทบาทศูนยซ่์อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 
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21. โครงการพฒันาการศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
22. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผูเ้รียนอาชีวศึกษา 
23. โครงการศูนยฝึ์กอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพฒันาอาชีพประชาชน  
24. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
25. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวะ 
26. โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไ้ดม้าตรฐานอาชีวศึกษา 
27. โครงการลดปัญหาการออกกลางคนัของผูเ้รียนอาชีวศึกษา  
28. โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนกัเรียนนกัศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ  

29. โครงการส่งเสริมทกัษะวชิาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนกัศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุน
ปัญญาชาติ 

30. โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ 
31. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
32. โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิผูเ้รียนดว้ยคุณภาพและมาตรฐานใหมี้

สมรรถนะและความพร้อมเพื่อเขา้สู่ตลาดแรงงาน 
33. โครงการขยายโอกาสการศึกษาวชิาชีพและพฒันาคุณภาพการจดัหลกัสูตรวชิาชีพระยะสั้นเพื่อพฒันา

อาชีพประชาชน 
34. โครงการผลิต พฒันา เสริมสร้างคุณภาพชีวติครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
35. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจดัการอาชีวศึกษาดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
36. โครงการอาชีวศึกษาพฒันา 
37. โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 
38.โครงการศูนยค์วามช านาญวชิาชีพเฉพาะทาง 
39. โครงการยกระดบัคุณภาพการจดัอาชีวศึกษาทวภิาคี 
40. โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวติัศาสตร์ หนา้ท่ีพลเมือง 
41. โครงการยกระดบัมาตรฐานทกัษะพื้นฐานอาชีพ 
42. โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล 
43. เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา 
44 จดัหาบุคลากรสนบัสนุนเพื่อคืนครูใหน้กัเรียน  
45. โครงการความร่วมมือในการผลิตและพฒันาก าลงัคนใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเช่ือมโยงอุตสาหกรรม

เป้าหมายใหส้อดคลอ้งความตอ้งการตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาประเทศ 
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     นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทีเ่กีย่วข้อง 
นโยบายรัฐบาล 11 ดา้น คือ 

1) การปกป้องเชิดชูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
2) การรักษาความมัน่คงของประเทศ 
3) การลดความเหล่ือมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการของรัฐ 
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
5) การยกระดบัคุณภาพบริการดา้นสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6) การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7) การส่งเสริมบทบาทและใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน 
8) การพฒันาและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวจิยัและพฒันา  และ

นวตักรรม 
9) การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษก์บัการใช้

ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 

 

     นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
4.1 จดัใหมี้การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยใหค้วามส าคญัทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา

ทางเลือกไปพร้อมกนั เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยใหส้ามารถเรียนรู้  พฒันาตนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพประกอบอาชีพ
และด ารงชีวติไดโ้ดยมีความใฝ่รู้และทกัษะท่ีเหมาะสม  เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้  โดยเนน้
การเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี ลดความเหล่ือมล ้า และพฒันาก าลงัคนใหเ้ป็นท่ีตอ้งการเหมาะสมกบัพื้นท่ี  ทั้ง
ในดา้นการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหนา้  จะปรับเปล่ียนการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ
จ าเป็นของผูเ้รียนและลกัษณะพื้นท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูย้มืเงินเพื่อการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผูย้ากจนหรือดอ้ยโอกาส  จดัระบบการสนบัสนุนใหเ้ยาวชนและประชาชนทัว่ไป
มีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจดัใหมี้คูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหน่ึง 

4.3 ใหอ้งคก์รภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประชาชนทัว่ไปมีโอกาสร่วม
จดัการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทัว่ถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย อ านาจการบริหารจดั



Page 5 of 396 
 

การศึกษาสู่สถานศึกษา  เขตพื้นท่ีการศึกษา  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามศกัยภาพและความพร้อม  โดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจดัการไดอ้ยา่งอิสระและคล่องตวัข้ึน 

4.4 พฒันาคนทุกช่วงวยัโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ เพื่อใหส้ามารถมีความรู้และทกัษะใหม่ท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพไดห้ลากหลายตามแนวโนม้การจา้งงานในอนาคต  ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลกัสูตรให้
เช่ือมโยงกบัภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้อ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนทั้งในดา้น
ความรู้ ทกัษะ การใฝ่เรียนรู้ การแกปั้ญหา การรับฟังความเห็นผูอ่ื้น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
ดี โดยเนน้ความร่วมมือระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดบัวทิยาลยัชุมชน  เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทกัษะโดยเฉพาะใทอ้งถ่ิน
ท่ีมีความตอ้งการแรงงาน และพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเ้ช่ือมโยงกบัมาตรฐานวชิาชีพ 

4.6 พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวญิญาณของความเป็นครู  เนน้ครูผูส้อนใหมี้วฒิุ
ตรงตามวชิาท่ีสอน น าเทคโนโลยสีารสนเทศและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการเรียนการสอน  เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เป็นตน้ รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถมัภพ์ระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  สนบัสนุนใหอ้งคก์รทางศาสนามีบทบาท
ส าคญัในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวติ  สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉนัท์
ในสังคมไทยอยา่งย ัง่ยนื และมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมทั้งความ
หลากหลายของศิลปวฒันธรรมไทย  เพื่อการเรียนรู้  สร้างความภาคภูมิใจในประวติัศาสตร์และความเป็นไทย  
น าไปสู่การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในระดบัประชาชน  ระดบัชาติระดบัภูมิภาค  และระดบันานาชาติ  ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศ 

4.9 สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นและวฒันธรรมสากล  และการ
สร้างสรรคง์านศิลปะและวฒันธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเตรียมเขา้สู่เสาหลกัวฒันธรรม  ของประชาคมอาเซียนและเพื่อ
การเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี  รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ  เพื่อเปิดพื้นท่ีสาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนไดมี้โอกาสแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์

 

     แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) มีแนวคิด

ท่ีมีความต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 8 – 10 โดยยงัคงยดึหลกั  “ปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง ” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพฒันา ” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพฒันา  ”  ในทุกมิติ และ
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ขับเคลือ่นให้บังเกดิผลในทางปฏิบัติทีชั่ดเจนยิง่ขึน้ในทุกระดับ เพื่อใหก้ารพฒันาและบริหารประเทศเป็นไปบนทาง
สายกลาง เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอยา่งบูรณาการทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้มและการเมือง  โดยมีการ
วเิคราะห์อยา่ง  “มีเหตุผล” และใชห้ลกั  “ความพอประมาณ  ” ใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งมิติทางวตัถุกบัจิตใจของ
คนในชาติ ความสมดุลระหวา่งความสามารถในการพึ่งตนเองกบัการแข่งขนัในเวทีโลก  ความสมดุลระหวา่งสังคม
ชนบทกบัเมือง  เตรียม“ระบบภูมิคุ้มกนั” ดว้ยการบริหารจดัการความเส่ียงใหเ้พียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ  ทั้งน้ี การขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาทุกขั้นตอนตอ้งใช้  “ความรอบ
รู้” ในการพฒันาดา้นต่าง  ๆ ดว้ยความรอบคอบ  เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน  และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของสังคมไทย
รวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน“คุณธรรม และจริยธรรม  ” ในการปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินชีวติดว้ย “ความ
เพียร” จะเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีใหพ้ร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในระดบัปัจเจก  ครอบครัวชุมชน  สังคม และ
ประเทศชาติ  

 

      วสัิยทศัน์ในช่วง  พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง” ประกอบดว้ย 4 พนัธกิจ คือ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความมัน่คงในชีวติ  ไดรั้บการคุม้ครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาค  ทุก
ภาคส่วนไดรั้บการเสริมพลงัใหส้ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม 

2) พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวติ มีทกัษะและการด ารงชีวติอยา่งเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวยั สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง 

3) พฒันาฐานการผลิตและบริการใหเ้ขม้แขง็และมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิ
ปัญญา สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคใหเ้ป็นมิตรกส่ิังแวดลอ้ม  
พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

 

     แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
1) ปรัชญาหลกัและกรอบแนวคิด  การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) การ

จดัท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบัปรับปรุง  (พ.ศ.2552-2559) ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ยดึทางสาย
กลางอยูบ่นพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัพอประมาณ อยา่งมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลก  เพื่อมุ่งใหเ้กิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย  เกิดการบูรณาการแบบองคร์วมท่ียดึ  “คน” เป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันาและสร้างการพฒันาอยูมี่ “ดุลยภาพ” ทั้งดา้นเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  และส่ิงแวดลอ้ม  เป็นแผนท่ีบูรณาการ
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ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม  และกีฬา กบัการศึกษาทุกระดบั  รวมทั้งเช่ือมโยงการพฒันาการศึกษากบัการพฒันาดา้น
ต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  วทิยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  เป็นตน้ 
โดยค านึงถึงการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

2) เจตนารมณ์ของแผน แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่ง  (1) พฒันาชีวติใหเ้ป็น  “มนุษยท่ี์
สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ  สามารถ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ” และ (2) พฒันาสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความเขม้แขง็และมีดุลยภาพ  ใน 3 
ดา้นคือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั  

3) วตัถุประสงค์ของแผน เพื่อใหบ้รรลุตามปรัชญาหลกัและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  ฉบบั
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) จึงก าหนดวตัถุประสงคข์องแผนฯ ท่ีส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี 

1. พฒันาคนอยา่งรอบดา้นและสมดุลเพื่อเป็นฐานหลกัของการพฒันา 
2. เพื่อสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
3. เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพฒันาคน  และสร้างสังคมคุณธรรม  ภูมิ
ปัญญา และการเรียนรู้ 

 

     ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558 
วสัิยทศัน์    จดัการศึกษาไทยโดย  “ยดึนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ” มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่า

เทียมทั้งในเมืองและชนบท  พร้อมจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับทุกคน  การศึกษาจะน าไปสู่การสร้างความ
เขม้แขง็ของประชาชน ประชาชนท่ีเขม้แขง็และมีความรู้คือทุนท่ีมีพลงัในการต่อสู้กบัความยากจน 

พนัธกจิ  
     1. จดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพส าหรับเด็ก  เยาวชน ผูพ้ิการ และผูด้อ้ยโอกาสทุกคน  เพื่อใหเ้ท่าเทียมกนัทุก

แห่งไม่วา่ในเมืองหรือชนบท ไม่วา่จะจดัโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแต่ปฐมวยัจนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6และเทียบเท่า 
     2. พฒันานกัศึกษาไทยใหเ้ป็นมืออาชีพ  เป็นพลเมืองโลกท่ีทนัสมยั  มีทกัษะหลากหลาย  มีความสามารถ

ในการแข่งขนัในตลาดโลกได้  และอยูร่่วมกนัเป็นสังคมท่ีวางอยูบ่นฐานความรู้  ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ข้ึนไป 
โดยเฉพาะระดบัอาชีวศึกษาและระดบัอุดมศึกษา 

     3. พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

     ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
1. การพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบั ทุกประเภท โดยมุ่งเนน้เป้าหมายหลกั คือ นกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม 
3. ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวชิาชีพครูใหเ้ป็นวชิาชีพชั้นสูง 
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4. การจดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  ระดบัอาชีวศึกษา  และการฝึกอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงาน  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

5. การพฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหก้ารศึกษาทดัเทียมกบันานาชาติ 
6. สนบัสนุนการพฒันาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ 
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเ์พื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
 

     ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
1. ยทุธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเช่ือมัน่และเร่งรัดวางรากฐานท่ีดีของประเทศ  
2. ยทุธศาสตร์ความมัน่คงแห่งรัฐ 
3. ยทุธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม  
4. ยทุธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ 
5. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิยัและนวตักรรม 
7. ยทุธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
8. ยทุธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
9. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ 

 

     ยุทธศาสตร์/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ทีเ่กีย่วข้อง
กบัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวติ 

1. แผนงานขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
     1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในดา้นคุณภาพครู  หลกัสูตร หอ้งเรียน  และการใชเ้ทคโนโลยี

ดา้นการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดบั  เพิ่มผลสัมฤทธ์ิของการจดัการศึกษาตั้งแต่วยัเด็ก
จนมีความพร้อมเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

     1.2 สร้างวฒันธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ใหค้นทุกกลุ่มวยัควบคู่กบัการพฒันาแหล่งเรียนรู้
ในทุกประเภทและในระดบัพื้นท่ี ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิ่มทกัษะการใชภ้าษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

     1.3 พฒันาเด็กวยัเรียนทุกระดบัใหมี้ความรู้ทางวชิาการ  และความฉลาดทางอารมณ์  เรียนรู้และภูมิใจใน
ประวติัศาสตร์ไทย  ยดึมัน่ในสถาบนัชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเป็นพลเมืองท่ีดี  
ตระหนกัในสิทธิ  หนา้ท่ี ความเสมอภาค  การท าประโยชน์ต่อสังคม  มีจิตอาสา  และจิตส านึกท่ีดีผา่นกระบวนการ
อบรมเยาวชนท่ีเหมาะสมกบัวยั 
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     1.4 พฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการคิด
วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ 

     1.5 ส่งเสริมการผลิตและพฒันาก าลงัคนใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน  เช่ือมโยงกบักลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย สอดคลอ้งตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและทิศทางการพฒันาประเทศ 

     1.6 พฒันาครูใหมี้คุณภาพ มีจิตวญิญาณความเป็นครู  สนบัสนุนการผลิตบุคลากรทางการศึกษาในสาขา
ขาดแคลน 

     1.7 เพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียม  เสริมสร้างโอกาสการศึกษาต่อในระดบั
ท่ีสูงข้ึน รวมทั้งสนบัสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และส่ือมวลชนในการผลิตและเผยแพร่ส่ือท่ีปลอดภยัและสร้างสรรค ์

     1.8 สนบัสนุนการด าเนินภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน 
 

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
   นโยบายการจัดสรรงบประมาณ 
     2.1 จดัใหป้ระชากรวยัเรียนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา ถึงมธัยมศึกษา

ตอนปลายทั้งสายสามญัและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
     2.2 สนบัสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน  
3. แผนงานพฒันาด้านสาธารณสุข 
4. แผนงานพฒันาระบบประกนัสุขภาพ 
5. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส 
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน 
7. แผนงานเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองครองแรงงาน  
8. แผนงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
9. แผนงานป้องกนั ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพย์ติด 
10. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพฒันาศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
11. แผนงานส่งเสริมและพฒันาการกฬีาและนันทนาการ 
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ส่วนที ่2 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 

1.ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
 

    ปรัชญา  

“วิชาการน า  คุณธรรมเดํน  เน๎นทักษะ  รักสามัคคี” 
 

    วิสัยทัศน ์  
“วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  เป็นองค์การแหํงการเรียนรู๎ที่มุํงการจัดการศึกษาและจัด

ฝึกอบรมด๎านอาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาก าลังคน  ระดับก่ึงฝีมือ  ระดับฝีมือ  และระดับเทคนิคให๎เกิดคุณภาพตาม
สมรรถนะอาชีพ สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล๎อมและเทคโนโลยี ตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศ  และภูมิภาคอาเซียน” 
 

     พันธกิจ 

1.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในระบบ
ตํางๆ  ตลอดจนให๎การฝึกอบรมวิชาชีพ  ตามความต๎องการของท๎องถิ่นในด๎านอุตสาหกรรมและ
พณิชยกรรม 

2.  จัดการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นและให๎บริการวิชาชีพที่เหมาะสมกับชุมชน  ท๎องถิ่น   
สถานประกอบการ  และหนํวยงานตํางๆ 

3.  สร๎างความรํวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการศึกษาท้ังระบบปกติและทวิภาคี 
4.  ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาให๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.  สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการด าเนินงานวิจัย  รวมทั้งมีการสร๎าง  และพัฒนานวัตกรรม 
6.  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการบริหารอยํางมีประสิทธิภาพ 
7.  ปฏิสัมพันธ์กับแหลํงชุมชนเพ่ืออนุรักษ์ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและ

สิ่งแวดล๎อม 
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น 

     จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา 

เพ่ือให๎การด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา  จึงก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
  2.1  พัฒนาผู๎เรียน  และผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ให๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถเป็นผู๎ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือศึกษา
ตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
  2.2 พัฒนาหลักสูตร  และพัฒนาการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการ  
หรือประชาคมอาเซียน  โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญด๎วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุํงเน๎นสมรรถนะอาชีพ  และบูรณา
การคุณธรรม  จริยธรรม  คํานิยม  คุณลักษณะที่พีงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.3  บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ  
มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษา  มีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์  ผู๎บริหาร  มีภาวะผู๎น า              
มีระบบดูแลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  สร๎างระบบดูแลผู๎เรียน  มีการพัฒนาและดูแล
สภาพแวดล๎อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์  มีการพัฒนาครู  และ บุคลากรทางการ
ศึกษา  มีการบริหารการเงินและงบประมาณ  มีการยกระดับทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือขําย 
  2.4   บริหารจัดการการบริหารทางวิชาการ  และวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น  
ชุมชน  และผู๎บริหาร 
  2.5   สํงเสริมให๎ครู  และผู๎มีผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรมหรืองานสร๎างสรรค์ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีให๎เกิดทรัพย์สินทางปัญญา  และการจดสิทธิบัตร 
  2.6   สร๎างจิตส านึกในด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สํงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  2.7   จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.
๒๕๕๕  และน าผลผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.8  จัดระบบการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน ท๎องถิ่น  หรือ

สถานประกอบการ 
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ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)  

เกียรติประวัติของสถานศึกษา  (รางวัลและผลงานของสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู๎เรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมในรอบปีการศึกษา) 

 

วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 

5  กรกฎาคม  2550 นางสาวพัดชา  อินทร์บุญ  ได๎รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  การ
แขํงขันทักษะวิชาชีพพิมพ์ดีดไทย  ประเภทเดี่ยว  ในงานฉลองครอบรอบ  
50  ปี  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 

7  กรกฎาคม  2550 ประกาศนียบัตรฉบับนี้รับรองวํา  “ ตู๎เย็นรีดผ๎า ”  ผลงานสิ่งประดิษฐ์โดย
นายมุสตอฟา  การิมี  และนายคมกฤษ  จินะแปง  นักเรียน ชั้น ปวช.3  
ชํางไฟฟ้า  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  
อาจารย์ที่ปรึกษานายวิโรจน์  คลํองแคลํว  ได๎ผํานการเสนอขายไอเดียใน
รายการสมรภูมิไอเดีย  Brain  child  ทางสถานีโทรทัศน์ชํอง 3 

17 – 20  กรกฎาคม  2550 สมาคมวิทยาศาสตร์แหํงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท  เอสโซํ
(ประเทศไทย)  จ ากัด  (มหาชน)  ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแหํงชาติ  
ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ศูนย์สํงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพ่ือแสดงวํา
ผลงานตู๎เย็น  เตารีด  HOT&COOL  ได๎เข๎าประกวดโครงการวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา-เอสโซํ  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา 

16  สิงหาคม  2550 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เกียรติบัตรฉบับนี้ให๎ไว๎เพื่อแสดง
วํานายวิโรจน์  คลํองแคลํว  รํวมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ตู๎เย็นรีดผ๎า  
HOT&COOL  งาน  “ มหกรรมอาชีวศึกษา ”  R-Tech 2007  ณ   
หอประชุมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี 

18  ธันวาคม  2550 ได๎รับรางวัลการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการตามนโยบาย
สถานศึกษา  3D ระดับเหรียญทอง  ประจ าปีงบประมาณ  2550 

28 – 31  มกราคม  2551 รางวัลชนะเลิศการแขํงขันทักษะวิชาชีพเครื่องปรับอากาศ  ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเป็นตัวแทนเข๎าแขํงขันทักษะวิชาชีพระดับภาค
ตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประจ าปี  2550 

วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 
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6  ตุลาคม  2552 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  การประกวดสถานศึกษาที่สํงเสริมและสนับสนุน
มารยาทไทยดีเดํน  ประจ าปี  พ.ศ.2551  โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดฯ 

14  ธันวาคม  2552   เข๎ารํวมด าเนินงานศูนย์ซํอมสร๎างเพ่ือชุมชนดีเดํน  ระดับจังหวัด ประจ าปี
2552  ด๎านการให๎บริการซํอมเครื่องมือ  อุปกรณ์  จากส านักงานความ
รํวมมือ  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13 - 17  ธันวาคม  2552 นายบุญฤทธิ์  ปานสงํา  ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแขํงขัน
ประกวดร๎องเพลงไทยลูกทํุง  (ชาย)  ในการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  ณ  โรงแรมสตาร์  จังหวัดระยอง 

25  กุมภาพันธ์  2553 ได๎รับรางวัลชนะเลิศกีฬาวิ่งไทยชํวยไทย  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

25  กุมภาพันธ์  2553 ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศกีฬาแชร์บอล  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

25  กุมภาพันธ์  2553 ครูสุรีรัตน์  อํวมมีเพียร  ครูแผนกพณิชยการได๎รับเกียรติเชิดชูเกียรติ  ด๎าน
การสอนดีเดํน  (ด๎านบูรณาการหลักสูตร  ในงานประเพณีอาชีวศึกษาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1  โดยอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

10  พฤษภาคม  2553 ได๎รับเกียรติบัตร  “ รํวมพัฒนาบ๎านหนังสือวัดปานประสิทาราม ” ตาม
โครงการคาราวานความดีอาชีวศึกษาพัฒนาสังคม  ประจ าปี  2553 

9  กันยายน  2553 ได๎รับเกียรติบัตร  “ สถานศึกษาแบบอยํางการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการตามนโยบายสถานศึกษา  3D  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553 ”  รางวัลระดับเหรียญทอง  จากส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

25  กันยายน  2553 ได๎รับเกียรติ  “ การเข๎ารํวมโครงการท าดีมีอาชีพ ”  จากกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน  กองทัพบก 

2  ตุลาคม  2553 วําที่ร๎อยตรีสมโภชน์  คงบุญโสด  ได๎รับโลํเกียรติบัตร  “ สนับสนุนกิจการ
ของต ารวจนครบาลสมเด็จเจ๎าพระยา ”  จากกองบัญชาการต ารวจนครบาล 
 

16  ตุลาคม  2553 ได๎รับรางวัล  “ เทคโนโลยีด๎านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล๎อม  ”  
รางวัลที่ 1  ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย  ประจ าปี  2553  
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
 



Page 14 of 396 
 

วัน  เดือน  ปี รางวัล – เกียรติยศ – การยกย่องชมเชย 
23  ธันวาคม  2553 ผํานการประเมินสถานศึกษาแบบอยํางการจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษา
พอเพียง  2553 ” 

21  มกราคม  2554 นายจิรายุ  สวํางภพ  นักเรียนแผนกพณิชยการได๎รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  มวยสากลสมัครเลํนชายรุํนฟลายเวท  การแขํงขันอาชีวเกมส์  
ระดับชาติ ระหวํางวันที่  19-21  มกราคม  2554  ณ  จังหวัดเชียงใหมํ 

26  เมษายน  2554 ได๎รับรางวัลสถานศึกษาชมเชย  ระดับอาชีวศึกษา  สถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2553 

23  มิถุนายน  2554 นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์ได๎รับการคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํนประจ าปี  
2554  กลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

23  มิถุนายน  2554 นายอนันต์ธนภัทร  เจริญชัยธนาโชค  ได๎รับการคัดเลือกเป็นครูผู๎สอนดีเดํน  
ประจ าปี  2554  กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ 

4  มกราคม  2556 ผู๎บริหารและครูผู๎สอนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได๎รับคัดเลือก
เพ่ือรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี  2555  จ านวน  6  ทําน  ได๎แกํ 
ผู๎บริหาร  2  ทําน  ได๎แกํ  ผอ.วิศาล  เมืองไพศาลและรองผู๎ผู๎อ านวยการ
ไวยโรจน์  โกบประยูร  ครูผู๎สอน  จ านวน  5  ทําน  ได๎แกํ  วําที่ร๎อยตรี 
รัฐศักดิ์  โกบประยูร , นางวัฒนาภรณ์  ธรรมบัวชา , นายอนันต์ธนภัทร  
เจริญชัยธนาโชค , นางสาวสุวรรณ ี สินไสววงศ์ , และนายอ านาจ สิทธิรักษ์ 
 

20  พฤศจิกายน  2556 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนของนักเรียน นักศึกษาผํานการคัดเลือกจากส านักงาน
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเข๎ารํวมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุํนใหมํ
ระดับจังหวัด  จ านวน  5  ชิ้น  ได๎แกํ  1. พัดลม  360  องศา  ของนายธิติ
วุฒิ  ชอบชัยและนายรัฐพงศ์  อยูํสุข  นักศึกษา ปวช.1  แผนกชํางยนต์ 
2. เครื่องปอกผิวมะกรูด  ของนายชัยชนะ  พวงทรัพย์และนายธวัชชัย พึ่งสาย  
นักศึกษา ปวส.๒  แผนกชํางไฟฟ้าก าลัง  3. เครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู ํ 
ของนายศุภกิตติ์  ศรีเจริญบุตรและนายมาโนช  จันทร์จีน  นักศึกษา  ปวส.2  
แผนกชํางยนต์  4. เครื่องตีเปลือกหอยเวอร์ชั่น 2  ของนายทศพร  สีเทา
และนายจิรายุ  ยิ่งค านึง  นักศึกษา ปวช.1  แผนกชํางไฟฟ้าก าลัง 
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20  พศจิกายน  2556 ได๎อันดับที่ 2  เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข๎ารํวมแขํงขัน

ระดับภาคในสาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

20  พฤศจิกายน  2556 ได๎อันดับ 2  เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการเข๎ารํวมแขํงขัน
ระดับภาคในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง  (ทักษะงานเขียนแบบระดบบไฟฟ้าและ
เขียนแบบไฟฟ้าด๎วยคอมพิวเตอร์) 

๒๐  พฤศิจกายน  ๒๕๕๖ ได๎อันดับดับที่ 1  ในการแขํงขันทักษะการแขํงขันพิมพ์ดีไทยด๎วยคอมพิวเตอร์  
ระดับ ปวช. ในการแขํงขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและเป็นตัวแทนเข๎า
รํวมแขํงขันระดับภาค 

20  พฤศจิกายน  2556 ได๎อันดับที่ 2  ในการแขํงขันทักษะแขํงขันพิมพ์ดีดอังกฤษด๎วยคอมพิวเตอร์  
ระดับปวช.  ในการแขํงขันระดับอาชีวศึกษาจังหวัดและเป็นตัวแทนเข๎า
รํวมแขํงขันระดับภาค 

20  พฤศจิกายน  2556 ได๎อันดับที่ 1  ในการประกวดร๎องเพลงไทยสากลชาย  เพลงสากลชาย  
เพลงสากลหญิงและวงคนตรีสากลคนพันธ์ R  ในการแขํงขันทักษะวิชาพ้ืนฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  ประจ าปีการศึกษา 2556 

11 – 17  กรกฎาคม  2556 นายจิรายุ  สวํางภพ  นักศึกษาแผนกพณิชยการ  ชนะเลิศเหรียญทอง  
จากการแขํงขันมวยสากลสมัครเลํนรุํนแบนตั้มเวท  ในการแขํงขันกีฬา 
มวยสากลสมัครเลํนในระดับอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 8  บัวหลวงเกมส์ 

11 – 17  กรกฎาคม  2556 นายทิญากร  บุญมี  นักศึกษาแผนกชํางยนต์  ชนะเลิศเหรียญทอง  จาก
การแขํงขันมวยสากลสมัครเลํนรุํนเวลเตอร์เวท  ในการแขํงขันกีฬา มวยสากล
สมัครเลํนในระดับอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 8  บัวหลวงเกมส์ 

11 – 17 กรกฎาคม  2556 นายณัฐพล  กิตติรักษ์  นักศึกษาแผนกชํางยนต์  ได๎รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2  จากการแขํงขันมวยสากลสมัครเลํนรุํนไลท์เวท  ในการแขํงขัน
กีฬา มวยสากลสมัครเลํนในระดับอาชีวศึกษา  ครั้งที่ 8  บัวหลวงเกมส์ 

20 – 25 สิงหาคม  2556 นายจิรายุ  สวํางภพ  นักศึกษาแผนกพณิชยการ  ชนะเลิศเหรียญทอง  
จากการแขํงขันมวยสากลสมัครเลํนรุํนแบนตั้มเวท  ในการแขํงขันกีฬา
อาชีวะเกมส์  ระดับชาติ  ครั้งที่ 8  บางแสนเกมส์ 

11  มกราคม  2557 ผู๎บริหารเข๎ารับประกาศนียบัตรการผู๎สร๎างให๎นักเรียนเป็นบุคคลต๎นแบบ
ตามคุณลักษณะพึงประสงค์ขององค์การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ  
เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2557 ได๎แกํ  1. นายวิศาล  เมืองไพศาล
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2 .นายไวยโรจน์  โกบประยูร  3. นายสมยศ แก๎วประทุมรัสมี 

11  มกราคม  2557 นักเรียน นักศึกษาเข๎ารับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณคนดีศรี
สมุทรปราการ  จ านวน  10  คน  ได๎แกํ  1.  น.ส.เกษราพร  เกษสกุล 
2.  น.ส.น้ าฝน  ศักดิ์เขียน  3.  นายปัณณวิชญ์  พํุมค า  4.  นายธีระบูลย์  
เชื่อมทอง  5.  นายพงษ์สิทธิ์  สดุดี  6.  นายณัฐพล  กิตติรักษ์ 
7.  นายทิญากร  บุญมี  8.  นายธวัชชัย  พ่ึงงาม  9.  นายธนวัฒน์ 
ทวิชากรพงษ์  10.  นายทศพล  ปานอ าพันธ์ 

16  มกราคม  2557 ผอ.วิศาล  เมืองไพศาล  ได๎รับรางวัลผู๎บริหารดีเดํน  “ ผู๎ท าคุณประโยชน์
ทางการศึกษา ”  รับรางวัลจากคุรุสภา  ส านักงาน สกสค. 

16  มกราคม  2557 ครูผู๎สอนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได๎รับคัดเลือกเพ่ือรับ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี  2557  จ านวน  6  ทําน  ได๎แกํ   
1.  นายสุดสาคร  พาติกบุตร  2. นายวานิตย์  แก๎วสวัสดิ์  3.  นายสัญญา  
แก๎วไส  4.  นางวันวิสา  พรแสน  5.  นางสาวสุรีรัตน์  อํวมมีเพียร 
6.  นางสารี  ผํองสุวรรณ์ 

16  มกราคม  2557 ผู๎บริหารของสถานศึกษา  ได๎รับประกาศนียบัตร จากอาชีวศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการ  จ านวน  3  คน  ได๎แกํ  1. นายวิศาล  เมืองไพศาล 
2. นายไวยโรจน์  โกบประยูร  3.  นายสมยศ  แก๎วประทุมรัสมี 

16  มกราคม  2557 ครูผู๎สอนของสถานศึกษา  ได๎รับประกาศนียบัตร  ครูดีเดํน  จาก
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  13  คน  ได๎แกํ  1. นายศิระ  
โหละบุตร  2. นายเสกสรรค์  วงค์ใหญํ  3. นางสาวสายฝน  อินอํวม   
4. นางสาวประภัสสร  สายอุปราช  5.  นางสาวศิรินภา  อินอํวม   
6. นายอนันต์ธนภัทร  เจริญชัยธนาโชค  7. นายพรชัย  อนะธรรมสมบัติ  
8. นายผดุงศักดิ์  ลายเงิน  9. นายคมศิลป์  อินทร์แสง  10. นางสาวณปภัช  
ไชยศรีสังข์  11. วําที่ร๎อยตรีรัฐศักดิ์  โกบประยูร  12. นางพนมวดี  จั่นฮวบ   
13. นางสาวจงรักษ์  เนียมสวรรค์    

16  มกราคม  2557 บุคลากรของสถานศึกษา  ได๎รับประกาศนียบัตรด๎านฝ่ายสนับสนุนจาก 
อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  6  คน  ได๎แกํ  1. นางบัวทิพย์  
เปลียนศิลป์  2. นางสาวมาริสา  อยูํไสว  3. นางสาวปวีณา  แซํแจว 
4. นางสาวศิรินภา  เล็กโสภี  5.  นายไพโรจน์  ทับทิม  6. นางรุํงนภา  
ขุนทอง 
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 

    ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 

     เป้าประสงค์ พัฒนาผู๎เรียน  และผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ให๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการ ทักษะ

ทางวิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถเป็นผู๎ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ  หรือ

ศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

     เป้าประสงค์ พัฒนาหลักสูตร  และพัฒนาการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ของ

สถานประกอบการ  หรือประชาคมเซ่ียน  โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญด๎วยเทคนิควิธีสอนที่หลากหลายมุํงเน๎นสมรรรถนะ

อาชีพ  และบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  คํานิยม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

     เป้าประสงค์ บริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคณะกรรมกา ร
สถานศึกษาหรือวิทยาลัยฯ  มีการจัดท าแผนบริหารจัดการสถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์   ผู๎บริหาร  
มีภาวะผู๎น า  มีระบบข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการบริหารความเสี่ยง  สร๎างระบบดูแล ผู๎เรียน  มีการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่  มีการบริหารจัดการวัสดุ  ครุภัณฑ์   มีการพัฒนาครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารการเงินและงบประมาณ   มีการระดับทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับ
เครือขําย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  ยกระดับคุณภาพการบริหารทางวิชาการและวิชาชีพ 
     เป้าประสงค์ บริหารจัดการการบริการทางวิชาการ  และวิชาชีพให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ท๎องถิ่น  ชุมชน  และผู๎รับบริหาร 
  ยุทธศาสตร์ที่  5 เผยแพรํผลงานด๎านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร๎างสรรค์  หรืองานวิจัย 
     เป้าประสงค์ สํงเสริมให๎ครู  และผู๎มีผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  และนวัตกรรมหรืองานสร๎างสรรค์ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีให๎เกิดทรัพย์สินทางปัญญา  และการจดสิทธิบัตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
     เป้าประสงค์ สร๎างจิตส านึกในด๎านการรักชาติ  เทิดทูนพระมหากษัตริย์  สํงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ทะนุบ ารุง  ศาสนาศิลปะ  วัฒนธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม  ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  และสํงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
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  ยุทธศาสตร์ที่  7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  เป้าประสงค์ จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา  พ .ศ  .2555  และน าผลการประเมินมาใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่  8  เพ่ิมประสิทธิภาพในการฝึกอบรมวิชาชีพ 

     เป้าประสงค์ จัดระบบการอบรมวิชาชีพระยะสั้นให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น

หรือสถานประกอบการ 
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 4.ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที ่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์
    4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 ประวัติของสถานศึกษา  
     วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2537  และเปิดท าการเรียนการ
สอนปีการศึกษา  2541  เปิดสอนสาขาวิชาชํางยนต์  และสาขาวิชาพณิชยการ  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
(ปวช.)  โดยใช๎ที่ดินราชพัสดุ  ในความดูแลของกองทัพเรือ  หมายเลขทะเบียนที่ สป .1193    
เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา  ซึ่งเดิมสังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
เริ่มบริหารงานโดยนายสุภาพ  สุขเกื้อ  ระหวํางปี พ.ศ. 2537 – 2546, นายปรีชา  อินทะกนก  ระหวํางปี พ .ศ. 2546 
– 2547,  นายวิษณุ  นัคราโรจน์  ระหวํางปี พ.ศ. 2547 – 2551,  นายสาวิทย์  ญาณภิรัต  ระหวํางปี พ.ศ. 2552 ,  
วําที่ร๎อยตรีสมโภชน์  คงบุญโสด  ระหวํางปี พ.ศ. 2552 – 2554,  นายสมคิด  จีนจรรยา  ระหวํางปี พ.ศ. 2554  และ
นายวิศาล   เมืองไพศาล  ระหวํางปี พ.ศ. 2554 - ปีปัจจุบัน 
 

 สภาพชุมขน  เศรษฐกิจ  สังคม  
     จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยูํริมแมํน้ าเจ๎าพระยา  โดยอยูํตอนปลายสุดของแมํน้ าเจ๎าพระยาและเหนืออําว
ไทย  ระหวํางเส๎นรุ๎งที่  13 – 14  องศาเหนือ  และเส๎นแวงที่  100  – 101   องศาตะวันออก  มีเนื้อท่ีประมาณ  

1,004,092   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  627,557.50  ไรํ  อยูํหํางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎  
เป็นระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร 
      อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  ชื่อของอ าเภอนี้ได๎มาจากสมุทรเจดีย์  
(พระเจดีย์กลางน้ า)  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย  โปรดเกล๎าฯ  ให๎สร๎างขึ้นบนเกาะกลางแมํน้ า
เจ๎าพระยาเมื่อปี  พ.ศ.  2370  บริเวณปากแมํน้ าเจ๎าพระยาของอ าเภอนี้  เป็นที่ตั้งของป้อมพระจุลจอมเกล๎า  สร๎าง
ขึ้นในปี  พ.ศ.  2436   และได๎ใช๎เป็นที่มั่นในการรบกับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤติการณ์  ร.ศ. 112   (ในปีเดียวกัน)  
นอกจากนี้ในบริเวณใกล๎เคียง  ทางกองทัพเรือยังได๎น าเรือรบหลวงแมํกลองซึ่งอนุรักษ์ไว๎มาจัดแสดงด๎วย 
 อาณาเขตติดต่อ 
      ทิศเหนือ  ติดตํอกับเขตบางขุนเทียน  เขตทํุงครุ  (กรุงเทพมหานคร)  และอ าเภอพระประแดง มีคลองนา  
คลองสวน  คลองกะออก  คลองตาสน  คลองกะออมใน  คลองบางจาก  และคลองทําเกวียนเป็นเส๎นแบํงเขต 
      ทิศตะวันออก  ติดตํอกับอ าเภอเมืองสมุทรปราการ  มีแนวกึ่งกลางแมํน้ าเจ๎าพระยาเป็นเส๎นแบํงเขต 
      ทิศใต๎  จรดอําวไทย  
      ทิศตะวันตก  ติดตํอกับเขตบางขุนเทียน  มีคลองขุนราชพินิจใจเป็นเส๎นแบํงเขต  
 สภาพภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ 
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 พื้นที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมแมํน้ า  มีแมํน้ าเจ๎าพระยาไหลผําน  มีล าคลองมากมาย รวมทั้งการประมง
และการเกษตรกรรม ไมํมีพ้ืนที่ป่าไม ๎(ป่าบก) มีแตํป่าชายเลน ลักษณะภูมิประเทศแบํงออกเป็น 3 สํวน คือ 

  1.  บริเวณริมแมํน้ าเจ๎าพระยา  บริเวณท้ังสองฝั่งเป็นที่ราบลุํม  เหมาะแกํการท างาน  ท าสวนและ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  แตํปัจจุบันได๎เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจด๎านอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองที่เกิดขึ้นใหมํ 

  2.  บริเวณตอนใต๎ชายติดทะเล  เป็นบริเวณท่ีได๎รับอิทธิพลของน้ าทะเลทํวมถึง  สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม  
เป็นดินเหลวลุํม  ลึก  เหมาะแกํการท าป่าจากป่าชายเลน  และการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง 

  3.  บริเวณท่ีราบตอนเหนือและตะวันออก  บริเวณนี้เป็นที่ราบกว๎างใหญํ  ส าหรับระบายน้ าและเก็บกัก
น้ า  อ านวยประโยชน์ในด๎านการชลประทาน  การท านาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 การปกครอง 
      การปกครองส่วนภูมิภาค 
           อ าเภอพระสมุทรเจดยี ์ แบงํการปกครองออกเป็น  5  ต าบล ได๎แกํ 
            1.  นาเกลือ ( Na  Kluea)   8    หมูํบ๎าน  
           2.  บ๎านคลองสวน ( Ban  Khlong  Suan)   4    หมูํบ๎าน 
           3.  แหลมฟ้าผํา ( Laem  Fa  Pha)  13   หมูํบ๎าน 
           4.  ปากคลองบางปลากด ( Pak  Khlong  Bang  Pla  Kot)   4    หมูํบ๎าน 
           5  ในคลองบางปลากด ( Nai  Khlong  Bang  Pla  Kot)   13    หมูํบ๎าน 
       การปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ท๎องท่ีอ าเภอพระสมุทรเจดยี ์ ประกอบด๎วยองค์การปกครองสวํนท๎องถ่ิน  6  แหํง  ได๎แกํ 
           1.  เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลปากคลองบางปลากดทั้งต าบล 
           2.  เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผํา  ครอบคลุมพื้นที่บางสํวนของต าบลแหลมฟ้าผํา 
           3.  องค์การบริหารสํวนต าบลนาเกลือ  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลนาเกลือท้ังต าบล 
           4.  องค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านคลองสวน  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลบ๎านคลองสวนทั้งต าบล 
           5.  องค์การบริหารสํวนต าบลแหลมฟ้าผํา  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแหลมฟ้าผํา   

          6.  องค์การบริหารสํวนต าบลในคลองบางปลากด  ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลในคลองบางปลากด      
       การคมนาคม 
            1 .  การคมนาคมทางบก  ได๎แกํ  ถนนสุขสวัสดิ์  ถนนประชาอุทิศ  ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ถนน
สุขสวัสดิ์–นาเกลือ 
           2.  การคมนาคมทางน้ า  ได๎แกํ  คลองสรรพสามิต  คลองบางปลากด  คลองสวน  คลองขุนราชพินิจ
ใจ  แมํน้ าเจ๎าพระยา 
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4.2   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ชื่อสถานศึกษา   :   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

ชื่อภาษาอังกฤษ  :   Phrasamutchedi Industrial And Community Education College 

ที่ตั้งสถานศึกษา  :   เลขที่  143  หมูํที่   5  ถนนสุขสวัสดิ์  ต าบลแหลมฟ้าผํา  อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  

     จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10290 

โทรศัพท์           :   โทร .0 – 2453 - 7847 

โทรสาร            :   โทร .0 – 2819 - 5277 

เว็บไซต์             :   www.prasamutjd.ac.th. 

อีเมล                :  prasamutjd@gmail.com   

เนื้อที่ของสถานศึกษา   :  39  ไรํ  2  งาน  98  ตารางวา 

มีอาคาร รวมทั้งสิ้น     6   หลัง  มีห้องท้ังสิ้น    54    ห้อง ได้แก่ 

1. อาคารอ านวยการ     จ านวน  1 หลัง  7 ห๎อง  
2. อาคารพณิชยการ  จ านวน  1    หลัง 24 ห๎อง  
3. อาคารแผนกไฟฟ้าก าลัง  จ านวน  1 หลัง 15 ห๎อง  
4. อาคารแผนกชํางยนต์  จ านวน  1 หลัง  6 ห๎อง  
5. อาคารโรงอาหาร   จ านวน  2  หลัง  - ห๎อง  
6. อาคารสหการ   จ านวน  1  หลัง  2 ห๎อง  

 
 

http://www.prasamutjd.ac.th/
mailto:prasamutjd@gmail.com
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 
   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวิศาล  เมืองไพศาล 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

นางสาวหัตถาภรณ์  เสาร์เรือน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 

นายสัญญา  แก้วใส 
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

 

นายศิระ  โหละบุตร 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 

 

นายผดุงศักด์ิ  ลายเงิน 
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ 

 
 

นายเสกสรรค์   วงค์ใหญ่ 
หัวหน้างานสื่อสารการเรียนการสอน 

 

นางสาวศิรินภา  อินอ่วม 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
 

นางสาวหัตถาภรณ์  เสาร์เรือน 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

นางประภัสสร สายอุปราช 
หัวหน้างานวิทยาบริการและห้องสมุด 

 

นายผดุงศักด์ิ  ลายเงิน 
หัวหน้างานวัดผลแลประเมินผล 

 

นายวัตรธนา  อังคุนันท์  
 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 
 

นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร 
หัวหน้าแผนกพณิชยการ 

 

นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 

นางสาวสายฝน อินอ่วม           
หัวหน้างานทะเบียน 

 
 

นางประภัสสร สายอุปราช     
หัวหน้างานบัญชี 

 
 

นายวานิตย์  แก้วสวัสด์ิ         
หัวหน้างานพัสดุ 

 
 

นางสารี  ผ่องสุวรรณ์ 
หัวหน้างานบุคลากร 

 

นางสาวสายฝน อินอ่วม         
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 
 

นายอนันต์ธนภัทร  เจริญชัยธนาโชค 
หัวหน้างานอาคารสถานที่ 

 
 

นางวันวิสา  พรแสน 
หัวหน้างานการเงิน 

 

นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

 

นางสาวศิรินภา  อินอ่วม 
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย 

นางสารี  ผ่องสุวรรณ์ 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 

 

นางพนมวดี จั่นฮวบ 
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 
 
 

นายคมศิลป์  อินทร์แสง  
หัวหน้างานปกครอง 

 
 

นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ ์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
 

นายสัญญา  แก้วใส  
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

นายเสกสรรค์   วงค์ใหญ่ 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ 

 

นางวัฒนาภรณ์  ธรรมบัวชา  
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล  การค้าและประกอบธุรกิจ 

 

นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร 
หัวหน้างานประกันคุณภาพ 

 

นายศิระ  โหละบุตร 
หัวหน้างานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ 

 

นายศุภเกียรติ  สิงห์หน 
หัวหน้างานความร่วมมือ 

 

นางสาวณปภัช  ไชยศรีสังข์ 
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสารสนเทศ 

 

นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร 
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

 

นางสาวสายฝน อินอ่วม 
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันฺธ์ 
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     6. ข้อมูลบุคลากร 
       วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์
 

 

6.1 อัตราก าลัง ปี 2558     ข๎อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
   

    
    ผู๎ให๎ข๎อมูล งานบุคลากร 

    อัตราก าลังของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์        มีบุคลากรทั้งสิ้น          48   คน   

ก. ข้าราชการ 
  

9 คน 
    

 
1 ผู๎บริหาร 

 
3 คน 

     

 
2 ข๎าราชการครู 6 คน 

     

 
3 ข๎าราชการพลเรือน - คน 

     ข. ลูกจ้างประจ า 
  

- คน 
    

 
1 ท าหน๎าที่สอน - คน 

     

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน - คน 

     ค. พนักงานราชการ 
  

9 คน 
    

 
1 ท าหน๎าที่สอน 9 คน 

     

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน - คน 

     ง. ลูกจ้างชั่วคราว 
  

30 คน 
    

 
1 ท าหน๎าที่สอน 12 คน 

     

 
2 ทั่วไป/สนับสนุน 18 คน 

     

           จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ - คน         

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน - คน         

           ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง 
 

- คน 
    

 
1 ข๎าราชการ 

 
- คน 

     

 
2 ลูกจ๎างประจ า - คน 
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 48 
 

คน 
 

 
ก. ครูผู้สอน 

 
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 

 
รวม 

  - ต่ ากวํา ม.6 
 

- คน 
  

5 คน 5 คน 
 - ปวช./ม.
6 

  
- คน 

  
1 คน 1 คน 

 - ปวส./อนุปริญญาตรี 
 

- คน 
  

6 คน 6 คน 

 - ปทส. 
  

4 คน 
  

- คน 4 คน 

 - ปริญญาตรี 
 

20 คน 
  

6 คน 26 คน 

 - ปริญญาโท 
 

6 คน 
  

- คน 6 คน 

 - ปริญญาเอก 
 

- คน 
  

- คน - คน 

  
รวม 30 คน 

 
รวม 18 คน 48 คน 

           

 

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง 
   

 
ก. ครูผู้สอน 

 
ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 

 
รวม 

  - จ๎างด๎วยงบบุคลากร 

 
- คน 

  
- คน - คน 

 - จ๎างด๎วยงบ
ด าเนินงาน 

 
- คน 

  
- คน - คน 

 - จ๎างด๎วยงบเงินอุดหนุน 12 คน 
  

18 คน 30 คน 

 - จ๎างด๎วยเงินรายได๎ (บกศ.) - คน 
  

- คน - คน 

 - จ๎างด๎วยเงินอื่น ๆ 
 

- คน 
  

- คน - คน 

  
รวม 12 คน 

 
รวม 18 คน 30 คน 
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6.4 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
  6.4.1. ข้าราชการ รวม 9 คน (ข้าราชการคร ูและข้าราชการพลเรือน) 

 ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

ทั่วไป 

1. นาย วิศาล  เมืองไพศาล ป.โท   ผู๎อ านวยการ 

2. นาย สมยศ  แก๎วประทุมรัสมี ป.โท   รองผู๎อ านวยการ 

3. น.ส. หัตถาภรณ ์ เสาร์เรือน ป.โท   รองผู๎อ านวยการ 

4. น.ส.สุวรรณ ี สินไสววงศ ์ ป.โท สามัญ   

5. นายศิระ  โหละบุตร ป.ตรี ชํางไฟฟ้า   

6. นายวานิตย์  แก๎วสวัสดิ์ ป.ตรี ชํางไฟฟ้า   

7. นายสัญญา  แก๎วใส ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน   

8. นางวันวิสา  พรแสน ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

9. นายวัตรธนา  อังคุนันท์ ป.ตรี ชํางยนต์   

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

  ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

ทั่วไป 
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6.4.3. พนักงานราชการ รวม 9 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
  ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

ทั่วไป 

1. นางสารี  ผํองสุวรรณ์ ป.โท การตลาด   

2. น.ส.สายฝน  อินอํวม ป.โท สามัญ   

3. นาย ผดุงศักดิ์  ลายเงิน ปทส. ชํางยนต์   

4. นายเสกสรรค์  วงศ์ใหญํ ป.ตรี ชํางไฟฟ้า   

5. นายอนันต์ธนภัทร  เจริญชัยธนาโชค ป.ตรี ชํางไฟฟ้า   

6. น.ส.ศิรินภา  อินอํวม ป.ตรี สามัญ   

7. วําที่ร๎อยตรีรัฐศักดิ์  โกบประยูร ป.ตรี ชํางไฟฟ้า   

8. น.ส.สุรีรัตน ์ อํวมมีเพียร ป.ตรี บัญชี   

9. นางประภัสสร  สายอุปราช ป.ตรี บัญชี   

   
 

       6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 30 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
  ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ 

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

ทั่วไป 

1. นาย ศุภเกียรติ  สิงห์หน ป.ตรี ชํางยนต์   

2. นายพรชัย  อนะธรรมสมบัติ ป.ตรี ชํางไฟฟ้า   

3. นายธนากร  ไวยศิลป์ ป.ตรี ชํางยนต์   

4. น.ส.ณปภัทร  ไชยศรีสังข์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

5. วําที่ร๎อยตรีณัตินี  สํงเพ็ชร ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

6. นายคมศิลป์  อินทร์แสง ป.ตรี ชํางยนต์   

7. นางพนมวดี  จั่นฮวบ ป.ตรี การตลาด   

8. นายสุทัศน์  ศรีจันทร์ ป.ตรี ชํางยนต์   
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9. น.ส.กิ่งแก๎ว  เวฬุวนารักษ์ ป.ตรี บัญชี   

10.นายสิทธิชัย  ผากเปี้ย ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน   

11.นายโสวัส  อังคะมาตย์ ป.ตรี เทคนิคพ้ืนฐาน   

12.นายกฤษดา  กนกอนันต์ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

13.นางบัวทิพย์  เปลี่ยนศิลป์ ปวส.   เจ๎าหน๎าที่ 

14.น.ส.มาริสา  อยูํไสว ปวส.   เจ๎าหน๎าที่ 

15.น.ส.ปวีณา  แซํแจว ป.ตรี   เจ๎าหน๎าที่ 

16.พิมชนก  กิจรักษา ปวส.   เจ๎าหน๎าที่ 

17.ชนม์นิภา  ปัญญาทอง ปวส.   เจ๎าหน๎าที่ 

18.สุภาภรณ์  แก๎วกิริยา ปวส.   เจ๎าหน๎าที่ 

19.น.ส.โสภาวรรณ  เปลี่ยนศิลป์ ปวส.   เจ๎าหน๎าที่ 

20.น.ส.วนิชา  ทองใบศรี ป.ตรี   เจ๎าหน๎าที่ 

21.นายวชิระพันธ์ สุราษฏร์มณี ป.ตรี   เจ๎าหน๎าที่ 

22.นายไพศาล  สังข์ทอง ป.ตรี   เจ๎าหน๎าที่ 

23.น.ส.ลินจง  ลอยลํอง ป.ตรี   เจ๎าหน๎าที่ 

24.น.ส.พิพาภรณ์ พันธ์เมือง   ป.ตรี   เจ๎าหน๎าที่ 

25.นายไพโรจน์ ทับทิม ป.7   พนักงานขับรถ 

26.นางฐิตาภรณ์ อินทร์แผน ม.6   นักการภารโรง 

27.นางรุํงนภา ขุนทอง ป.4   นักการภารโรง 

28.นายปาน ศรสิทธิ์ ป.6   นักการภารโรง 

29.นายไพรัตน์ อินทรางกูล ณ อยุธยา ป.4   นักการภารโรง 

30.นายมนูญ จิตรสวัสดิ์ ป.5   นักการภารโรง 
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน)  
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

  
รวมท้ังสิ้น 476 คน 

   
หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจุบัน)   
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   
รวมท้ังสิ้น 198 112 106 387 65 24 89       476 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งาน ชํางยนต ์ 82 48 29 159 19 2 21 - - - 180 
 - สาขาวิชา/งาน ชํางไฟฟ้า 64 32 42 109 22 10 32 - - - 141 
                        
                        

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม                       
 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 10 8 8 26 5 6 11 - - - 37 
 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 16 6 10 32 8 4 12 - - - 44 
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิเตอร์ธุรกิจ 26 18 17 61 11 2 13 - - - 74 
                        

                        
                        
                        
                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2557) รวมท้ังสิ้น 100 คน 
     

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 100 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯ
ระยะสั้น - คน 2.3 

หลักสูตร 
ปชด. - 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. - คน 2.4 
หลักสูตอื่น 
ๆ - 
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7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2558  (ปีต่อไป)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
  

รวมท้ังสิ้น 771 คน 

   
หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)   

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

รวมท้ังสิ้น 300 198 112 610 100 65 165       775 

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน ชํางยนต ์ 100 82 48 230 20 19 39       269 

 - สาขาวิชา/งาน ชํางไฟฟ้า 100 64 32 196 20 22 42       238 

                        
                        

2. ประเภทวิชา พณิชยกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 30 10 8 48 20 5 25       73 

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 30 16 6 52 20 8 28       80 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิเตอร์ธุรกิจ 40 26 18 84 20 11 31       115 
                        

                        

                        

                        
                        

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2558) รวมท้ังสิ้น 100 คน 
     

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 100 คน 2.3 
หลักสูตรเกษตรฯ
ระยะสั้น - คน 2.3 หลักสูตร ปชด. - 

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. - คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ - 
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ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย ์
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

            
หน่วย : บาท 

   ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ 
 

 

ผลผลิต โครงการ 
 

แผนงาน/งบ
รายจ่าย 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น 
สิ่งประดิ

ษฐ์/
หุ่นยนต ์

วิจัย
สร้าง
องค์
ความ

รู้ 

รวม 

1.
โครงการ
อาชีวะ
สร้าง

ผู้ประกอบ
การใหม่
แบบครบ

วงจร 

2.
โครงการ
ผู้สร้าง
และ

กระจาย
โอกาส
ทาง

การศึกษา 

3.
โครงการ
สถานศึก
ษาขนาด

เล็ก 

4.
โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน 

5.
โครงการ
ศูนย์ซ่อม
สร้าง (Fix 

it 
Center) 

รวมท้ังสิ้น 
รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน  

  
             

 1. แผนงาน  21,938,439.39 1,851,085.36 942,900.00 52,000.00   24,784,424.75 132,000.00 405,000.00 200,000.00 50,000.00 810,000.00 1,597}000.00 26,381,424.75 

- งบบุคลากร  6,688,000.00         6,688,000.00             6,688,000.00 

- งบด าเนินงาน 2,366,569.89 1,430,585.36 132,900.00     3,930,055.25             3,930,055.25 

- งบลงทุน 12,081,869.50         12,081,869.50             12,081,869.50 

- งบเงินอุดหนุน 15,000.00 128,000.00       143,000.00             143,000.00 

- งบรายจ่ายอื่น 787,000.00 292,500.00 810,000.00 52,000.00   1,941,500.00 132,000.00 405,000.00 200,000.00 50,000.00 810,000.00 1,597}000.00 3,538,500.00 
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ส่วนที่ 3  

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

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

        

1. ประมาณการรายรับ         37,226,438.43 บาท 

 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 
 

5,903,438.43 บาท 
  

 
 - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน 1533438.43 บาท 

    

 
 - คาดวํามีรายรับในปีตํอไป 4370000 บาท 

     ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ 31,323,000 บาท 
  

 
งบบุคลากร  7,200,000 บาท 

    

 
งบด าเนินงาน 6,928,000 บาท 

    

 
งบลงทุน - บาท 

    

 
งบเงินอุดหนุน 17,195,000 บาท 

    

 
งบรายจํายอื่น - บาท 

    
        

2. ประมาณการรายจ่าย       30,128,086 บาท 

 
งบบุคลากร  

  
7,195,086 บาท 

  

 
 - เงินเดือน 

 
4,494,666 บาท 

   

 
 - คําจ๎างประจ า 

 
- บาท 

   

 
 - คําตอบแทนพนักงานราชการ 2,199,120 บาท 

   

 
 - เงินวิทยฐานะ  

 
322,100 บาท 

   

 
 - เงินประจ าต าแหนํง - บาท 

   

 
 - คําตอบแทนรายเดือนข๎าราชการ 179,200 บาท 

   

 
 - เงินอ่ืน ๆ 

 
- บาท 

   

 
งบด าเนินงาน 

  
6,928,000 บาท 

  

 
 - คําตอบแทน 

 
1,868,000 บาท 

   

 
 - คําใช๎สอย 

 
1,800,000 บาท 
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 - คําวัสดุ 

 
1,860,000 บาท 

   

 
 - คําสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 1,400,000 บาท 

   

 
งบลงทุน 

  
9,800,000 บาท 

  

 
 - ครุภัณฑ์ 

      

 
      ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห๎อง 3,800,000 บาท 

   

 
 - สิ่งกํอสร๎าง 

      

 
     ปรับปรุงอาคาร 1,500,000 บาท 

   

 
     ปรับปรุงไฟฟ้า 

 
1,800,000 บาท 

   

 
     ปรับปรุงประปา 1,200,000 บาท 

   

 
     ปรับปรุงห๎องน้ า-ห๎องส๎วม 1,500,000 บาท 

   

 
งบเงินอุดหนุน 

  
5,395,000 บาท 

  

 
 -  อุดหนุนคําจ๎างชั่วคราว 2,800,000 บาท 

   

 
 - อุดหนุนเจ๎าหน๎าที่ นักการภารโรง 2,400,000 บาท 

   

 
 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา 52,000 

    

 
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 60,000 

    

 
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแตํ - 

    

 
   ระดับอนุบาลจนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

     

 
 - อุดหนุนการหารายได๎ระหวํางเรียน 83,000 

    

        

 
งบรายจ่ายอ่ืน 

  
810,000 บาท 

  

 
 - รายจํายอื่น ๆ 

 
810,000 บาท 
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ส่วนที่ 3  

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยการชีพพระสมุทรเจดีย์ 

            

หน่วย : 
บาท 

  
  แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น 

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ 

ผลผลิต โครงการ เงินรายได ้ เป็นเงิน 

ปวช. ปวส. 
ระยะ
สั้น 

สิ่งประดิษฐ/์
หุํนยนต ์

วิจัยสร๎าง
องค์

ความรู๎ 
รวม 1.โครงการ 

2.
โครงการ 

3.
โครงการ 

4.
โครงการ 

5.
โครงการ 

รวมทั้งสิ้น บกศ.   

                            41,997,886 

 - งบบุคลากร                           7,195,086 

เงินเดือนข๎าราชการ 4,494,666         4,494,666               4,494,666 
เงินวิทยฐานะ  322,100         322,100               322,100 
เงินประจ าต าแหนํง                             
คําตอบแทนรายเดือนข๎าราชการ 179,200         179,200               179,200 
คําจ๎างลูกจ๎างประจ า                             
เงินอื่น ๆ                             
คําตอบพนักงานราชการ  2,199,120         2,199,120               2,199,120 
                              

 -  งบด าเนินงาน                           6,698,000 

      - ค่าตอบแทน                           1,638,000 
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คําเชําบ๎าน(ขั้นต่ า) 138,000         138,000               138,000 
เงินคําตอบแทนนอกเวลา 

200,000 150,000       350,000               350,000 
เงินคําสอนพิเศษ 

850,000 300,000       1,150,000               1,150,000 
คําเบี้ยประชุมกรรมการ 

                            
คําตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็มขั้น                             
คําตอบแทนพิเศษของ 3 จว.
ภาคใต๎                             
      - ค่าใช้สอย 

                          1,800,000 
คําเชําทรัพย์สิน(ขั้นต่ า) 

                            
คําเชํารถยนต์(ขั้นต่ า) 

                            
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ 

300,000 200,000         500,000           100,000 600,000 
คําซํอมรถยนต์ราชการ 

50,000 50,000         100,000             100,000 
คําซํอมครุภัณฑ์ 

80,000 30,000         110,000             110,000 
คําซํอมสิ่งกํอสร๎าง 

80,000 30,000         110,000             110,000 
คําจ๎างเหมาบริการ 

500,000 80,000         580,000             580,000 
คําเงินสมทบประกันสังคม 

200,000 100,000         300,000             300,000 
          - ค่าวัสด ุ

                          1,860,000 
วัสดุส านักงาน 

250,000 200,000         450,000           50,000 500,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น 

85,000 40,000         125,000           15,000 140,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ

30,000 20,000         50,000           
 

50,000 
วัสดุการศึกษา 

400,000 200,000         600,000             600,000 
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วัสดุงานบ๎านงานครัว 
80,000 50,000         130,000           20,000 150,000 

วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา 
30,000 25,000         55,000           10,000 65,000 

วัสดุคอมพิวเตอร ์
40,000 20,000         60,000             60,000 

วัสดุกํอสร๎าง 
100,000 85,000         185,000           30,000 215,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสํง 
50,000 20,000         70,000           10,000 80,000 

                              
 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า) 

                          1,400,000 
คําโทรศัพท์ 

                            
คําน้ าประปา 

800,000 600,000                       1,400,000 
คําไฟฟ้า 

                            

 - งบลงทุน 
                          10,099,800 

  3.1 ครุภัณฑ์ 
                            

ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห๎อง 
3,800,000                         3,800,000 

  3.2 สิ่งกํอสร๎าง 
                            

ปรับปรุงภูมิทัศน์ต๎นไม๎ 20,000                         20,000 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน 856,800                         856,800 

ปรับปรุงระบบประปา 943,000                         943,000 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1,800,000                         1,800,000 

ปรับปรุงห๎องน้ า 1,500,000                         1,500,000 

ปรับปรุงอาคาร 1,180,000                         1,180,000 
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 - งบเงินอุดหนุน 
                          17,195,000 

อุดหนุนคําจ๎างชั่วคราว 
2,800,000           2,800,000             2,800,000 

อุดหนุนเจ๎าหน๎าที่ นักการภารโรง 
2,400,000           2,400,000             2,400,000 

 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหมํและ
หุํนยนต ์                             
 - อุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนา 52,000           52,000             52,000 
 - อุดหนุน อศ.กช. 

                            
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี

15,000 45,000         60,000             60,000 
 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตั้งแตํระดับอนุบาลจนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 11,800,000           11,800,000             11,800,000 
 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะ
สั้น                              
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. 

                            
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
อุตสาหกรรม                             
 - อุดหนุนการหารายได๎ระหวําง
เรียน   83,000         83,000             83,000 
 - อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต๎ 

                            
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
พาณิชยกรรม                             
 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี                             

 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์                             
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 - งบรายจ่ายอ่ืน 
                          810,000 

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซํอม
สร๎างชุมชน (Fix it Center) 810,000                         810,000 
                              

 - โครงการ 
                            

  
                            

 - ส ารองเพื่อสนับสนุนงาน
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที ่                             
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ภาคผนวก 
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ฝ่ายวิชาการ 
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โครงการที ่ 1 

โครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของนักเรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายพรชัย  อนะธรรมสมบัติ  

2. ลักษณะโครงการ     (/)   โครงการตาม พรบ.งบประมาณ 

                                  ( )    โครงการตามภาระงานประจ า 

                 ( )   โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ .) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตราการ 

  ตาม 7 นโยบายเฉพาะ(ด าเนินการให๎เห็นผลใน 1 ปี)ข๎อ 5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ให๎ทันสมัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญตํอการพัฒนาจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นอยํางมากเพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศชํวยในการค๎นคว๎าศึกษาแหลํงข๎อมูลเพื่อน ามาเพ่ิมเติมในบทเรียนตํางๆให๎มีความหลากหลายและนําสนใจ
เพ่ิมพูนทักษะตํอผู๎เรียน 
5. วัตถุประสงค์ 

  5.1  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์จ านวน2 เครื่อง 

  5.2  เพ่ือจัดซื้อโปรเจคเตอร์จ านวน2 เครื่อง 

6.   เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1  แผนกไฟฟ้าได๎รับคอมพิวเตอร์จ านวน2 เครื่อง 

   6.1.2  แผนกไฟฟ้าได๎รับโปรเจคเตอร์จ านวน2 เครื่อง 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1  ผู๎เรียนแผนกไฟฟ้าก าลังมีผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาดีข้ึน 
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   6.2.2  ครูผู๎สอนแผนกไฟฟ้าก าลังสามารถใช๎ระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนสอน    ให๎มี

ประสิทธิภาพ 

 7.    กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

  7.1.1  วางแผน24-26  กันยายน 57  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

  7.1.2  น าเสนอโครงการ30 กันยายน 57  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

  7.1.3  จัดท าโครงการ1 ตุลาคม 57  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

  7.1.4  สรุปผลประเมินผล20 กุมภาพันธ์ 58  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

  7.1.5  แก๎ไขและปรับปรุงโครงการ23-27กุมภาพันธ์ 58  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 8. งบประมาณ /ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  

   จากเงิน  งบประมาณ งบ  76,000  บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

   9.1  ลดอุปสรรคและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

   9.2  แผนกไฟฟ้ามีเทคโนยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ 

   9.3  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 10. การติดตามผล และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจผู๎เรียน 
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โครงการ 2 

โครงการ    ปรับปรุงห๎องเรียน 5101 5103 5112 แผนกไฟฟ้าก าลัง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นายพรชัย  อนะธรรมสมบัติ 

2. ลักษณะโครงการ      ( /)  โครงการ ตาม พรบ.งบประมาณ 

                            ( )  โครงการตามภาระงานประจ า 

   ( )  โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ .) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตราการ 

ตามนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ 2558 
ข๎อ 3.การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากห๎องเรียน 5101 5103 5112 แผนกไฟฟ้าก าลังที่ใช๎จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีสภาพ
ทรุดโทรม และไมํปลอดภัย เป็นอยํางมากอีกท้ัง ยังคับแคบรองรับผู๎เรียนได๎เพียง 15 คน แตํในความเป็นจริงมีจ านวน
นักเรียนเข๎าเรียนในห๎องเรียนดังกลําวแตํละรายวิชา ถึง 37 คนท าให๎การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปได๎อยําง
ยากล าบาก 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือขยายความจุของห๎องเรียนจากเดิมรองรับนักเรียนได๎15 คนเป็น 40 คน 

5.2  เพ่ือจัดซํอมผนัง ประตูห๎องเรียนให๎อยูํในสภาพสมบูรณ์ 

 6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

  6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ห๎องเรียนมีความจุรองรับนักเรียน40 คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 

   6.2.1  ผนัง ประตูห๎องเรียนให๎อยูํในสภาพสมบูรณ์ปลอดภัย 

6.2.2  ครูผู๎สอนสามารถจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎อยํางเต็มที่ 
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 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

  7.1.1  วางแผน24-26  กันยายน 57  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

  7.1.2  น าเสนอโครงการ30 กันยายน 57  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

  7.1.3  จัดท าโครงการ1 ตุลาคม 57  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

  7.1.4  สรุปผลประเมินผล20 กุมภาพันธ์ 58  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

  7.1.5  แก๎ไขและปรับปรุงโครงการ23-27กุมภาพันธ์ 58  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 8. งบประมาณ /ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ  

  จากเงิน  งบประมาณ  งบ    20,000   บาท 

 9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

   9.1  ลดอุปสรรคและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

   9.2  ห๎องเรียนมีความจุรองรับนักเรียน40 คน 

   9.3  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง 

 10.  การติดตามผล และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจผู๎เรียน 
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โครงการ 3 

โครงการ จัดท าฝ้าห๎องเรียนรวม 5105 แผนกไฟฟ้าก าลัง  

1 . ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ     นายศิระ   โหละบุตร 

2 . ลักษณะโครงการ         โครงการตาม พ .ร.บ .งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมํใชํงบประมาณ สอศ.)  

3 . ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

 โครงการนี้มีความสอดคล๎องภายใต๎นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสนับสนุนทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษาอยําพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพิ่มระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 

ห๎องเรียน โรงฝึกงาน พื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 แผนกไฟฟ้าก าลังได๎ท าการจ ัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช  .ปวส . และระบบเทียบโอนประสบการณ์ ด๎านชําง

อุตสาหกรรม โดยในการจัดการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันนั้น จ าเป็นต๎องพัฒนาความเหมาะสมในการจัดอาคาร

เรียน อาคารประกอบ ห๎องเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางด๎านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ให๎มีคุณภาพท่ีดี จะสามารถ

เอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎มากขึ้น ท าให๎สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

แกํผู๎เรียนให๎มีความรู๎ได๎มากยิ่งข้ึน   

5. วัตถุประสงค์ : 

 5.1  เพ่ือจัดท าฝ้าเพดานห๎อง 5105   

 5.2  เพ่ือสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของแผนกไฟฟ้าก าลัง  

6 . เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
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 6.1 เชิงปริมาณ  

  6.1.1  จัดท าฝ้าเพดานห๎องเรียน 5106  จ านวน 1 ห๎อง  

6.2 เชิงคุณภาพ  

     6.2.1  สํงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนให๎มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  

7 . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1  น าเสนอโครงการ /ตุลา คม -ธันวาคม 2557/ แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 7.2  ประชุมวางแผน /มกราคม 2558/ แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 7.3  ด าเนินการ /มกราคม-พฤษภาคม 2558/ แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 7.4  สรุปผล /รายงานผล /มิถุนายน 2558/ แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน        งบประมาณ    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น   35,000  -.บาท  

 

9 . ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.2 จัดท าฝ้าเพดานห๎อง 5105 
 9.2  ปรับปรุงห๎องเรียนที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

10. การติดตามการประเมินผลโครงการ 

10.1  ฝ้าเพดานห๎อง 5105 
 10.2  สรุป /ประเมินผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ  
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โครงการ 4 

โครงการ จัดซื้อวัสดุซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แผนกไฟฟ้าก าลังห๎อง 5106 

1 . ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ     นายศิระ   โหละบุตร แผนกไฟฟ้าก าลัง 

2 . ลักษณะโครงการ         โครงการตาม พ .ร.บ .งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมํใชํงบประมาณ สอศ.)  

3 . ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

 โครงการนี้มีความสอดคล๎องภายใต๎นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสนับสนุนทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษาอยําพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพิ่มระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 

ห๎องเรียน โรงฝึกงาน พื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 แผนกไฟฟ้าก าลังได๎ท าการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช .ปวส .และระบบเทียบโอนประสบการณ์ ด๎านชําง

อุตสาหกรรม โดยในการจัดการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันนั้น จ าเป็นต๎องใช๎สื่อการสอน เครื่องมือและอุปกรณ์ตํางๆ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางด๎านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งหากมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพที่ดี 

จะสามารถเอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎มากขึ้น ท าให๎สามารถพัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแกํผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะฝีมือให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานได๎มากยิ่งข้ึน   

5. วัตถุประสงค์ : 

 5.1  เพ่ือจัดหาวัสดุซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ห๎อง 5106  ให๎สามารถใช๎งานได๎  

 5.2  เพ่ือสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของแผนกไฟฟ้าก าลัง  

6 . เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 



Page 47 of 396 
 

 6.1 เชิงปริมาณ  

  6.1.1  จัดหาวัสดุซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ห๎อง 5106  จ านวน 5 เครื่อง  

6.2 เชิงคุณภาพ  

     6.2.1  สํงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนด๎านงานเขียนแบบไฟฟ้าและการ

ควบคุมในงานอุตสาหกรรมให๎มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

7 . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเว ลา /สถานที่  

 7.1  น าเสนอโครงการ /ตุลาคม-ธันวาคม 2557/ แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 7.2  ประชุมวางแผน /มกราคม 2558/ แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 7.3  ด าเนินการ /มกราคม-พฤษภาคม 2558/ แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 7.4  สรุปผล /รายงานผล /มิถุนายน 2558/ แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน        งบประมาณ    เป็นงบประมาณทั้งสิ้น  25 ,000  -.บาท  

 

9 . ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.3 ซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ห๎อง 5106  จ านวน 5 เครื่อง  
 9.2  พัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 

10. การติดตามการประเมินผลโครงการ 

10.2  ได๎ซํอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ห๎อง 5106  ให๎สามารถใช๎งานได๎  
 10.2  สรุป /ประเมินผลความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ  
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โครงการที่ 5 

โครงการ ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาชํางไฟฟ้าก าลัง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  วําที่รต .รัฐศักดิ์    โกบประยูร 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพรบ .งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สอศ  .มาตรฐานการ  

ประเมินการประกันคุณภาพภายใน และภายนอก  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการ และเหตุผล 
ตามท่ี สอศ  .ได๎มีนโยบายให๎ผู๎เข๎าศึกษาตํอในวิทยาลัยสังกัด สอศ .ได๎มีโอกาสศึกษาดูงานใน  

สถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อเป็นการสํงเสริม และจุดประกายทิศทางในการประกอบอาชีพใน

อนาคต ตลอดจนการวางแผนการจัดการด๎านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการสร๎างความตระหนักในการเรียนด๎าน

วิชาชีพ 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา และครูได๎ออกไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  

5.2  เพ่ือสํงเสริม และจุดประกายทิศทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาชํางไฟฟ้า ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่

เกี่ยวข๎องกับสาขาวิชา และสาขางานที่จัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับปวช .1 – 3 จ านวน 150 คน 

โดยประมาณ  
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6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในการเรียนตามสาขางานชํางไฟฟ้าให๎มากขึ้น  

7. กิจกรรม และหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมวางแผน/แตํงตั้งคณะกรรมการ/เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ๎าง/ด าเนินการ/ 

 สรุปผล/รายงานผล 

7.2  ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 /สถานที่ คือ สถานประกอบการ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน งบประมาณ งบ 20,000  บาท 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท ได๎แกํ 

 8.1 คําเหมารถ 10,000 บาท/คําป้ายไวนิล 1,000 บาท/คําของที่ระลึกวิทยากร 1,500 บาท 

8.2 คําอาหารกลํอง/คําน้ าดื่ม/คําขนม  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนได๎รับความรู๎ ได๎เปิดโลกกว๎างทางการศึกษาวิชาชีพ ตระหนักถึงความส าคัญของวิชาชีพ และตํอ

จุดประกายในการศึกษาตํอเพ่ือประกอบการอาชีพได๎ในอนาคต  

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 6 

โครงการ เปลี่ยนแผงไม๎อัดบูธฝึกเดินสายไฟฟ้า 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  วําที่รต .รัฐศักดิ์    โกบประยูร 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพรบ .งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ.)  
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สอศ  .มาตรฐานการ  

อาชีวศึกษาท่ี 2 ด๎านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการ และเหตุผล 
เนื่องจากมาตรฐานที่ 2 ด๎านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษารวมถึงของ  

สอศ  .ได๎ให๎ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน ซึ่งบูธการฝึกเดินสายไฟฟ้า

ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงานมีสภาพช ารุดมาจากการฝึกนักเรียนในแตํละรุํนเป็นผลให๎การ

เรียนภาคปฏิบัติของนักเรียนไมํเป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎ ดังนั้นจึงจ าเป็นต๎องเลี่ยนแผํนไม๎อัดจ านวน 15 แผํน 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให๎นักเรียนมีฝีมือการเดินสายไฟฟ้าที่พึงประสงค์ 

5.2  เพ่ือให๎เป็นไปตามมาตรฐานที่ 2 ด๎านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1  มีแผํนไม๎อัดจ านวน 15 แผํน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1 นักเรียนมีฝีมือการเดินสายไฟฟ้าที่พึงประสงค์ 
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7. กิจกรรม และหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 ประชุมวางแผน/แตํงตั้งคณะกรรมการ/เสนอโครงการ/จัดซื้อจัดจ๎าง/ด าเนินการ/สรุปผล/รายงาน

ผล 
7.2 ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 /สถานที่ด าเนินงาน แผนกวิชาชํางไฟฟ้า วิทยาลัย

การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน งบประมาณ งบ 7,500  บาท 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,500  บาท ได๎แกํ 

 8.1 คําไม๎อัดจ านวน 15 แผํน  ราคาแผํนละ 500 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,500  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนมีฝีมือการเดินสายไฟฟ้าที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ 2 ด๎านหลักสูตร และการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 7 

โครงการ ซํอมแชมห๎อง 5201   

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายเสกสรรค์  วงค์ใหญํ    

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพเิศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่ 3.ด๎านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดร๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช๎งานอาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฎิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วย ห๎อง 2201 เป็นห๎องเรียนที่อยูํบนชั้น 2 ของแผนกไฟฟ้าก าลังซึ่ง ใช๎กระจกแบบบานเกร็ดและ
เริ่มมีการเสื่อมสภาพการใช๎งานซึงการเสื่อมสภานนั้นท าให๎กระจกบานเกร็ดแตกและหลํนไปยังห๎องท่ีอยูํด๎านลําง
และบริเวณไกล๎เคียงอาจเป็นอันตรายตํอนักเรียนที่อยูํบริเวณดังกลําวจึงจ าเป็นต๎องท าการเปลี่ยนจากกระจก
แบบบานเกร็ดเป็นแบบกระจกบานเลื่อนซึ่งปลอดภัยกวํา 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพ่ือซํอมแชมห๎องเรียนแผนกไฟฟ้าห๎อง 5201  

5.2.  เพื่อเปลี่ยนกระจกบานเกร็ดเป็นกระจกบานเลื่อนจ านวน 24 บาน 

5.3.  เพ่ือให๎นักเรียนที่เรียนอยูํบริเวณไกล๎เคียงมีความปลอดภัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1.  ได๎ซํอมแชมห๎อง 5201 จ านวน 1 ห๎อง 
6.1.2. ได๎เปลี่ยนกระจกบานเกร็ดเป็นกระจกบานเลื่อนจ านวน 24 บาน 

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. ได๎ความปลอดภัยในการเรียนการสอน 
 6.2.2. บรรยากาศการเรียนการสอนดีขึ้น 
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 6.2.2  คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น  
7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 7.2 . สถานที่ด าเนินการห๎อง 5201 แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป็นเงินทั้งสิ้น   30, 000 บาท ( สามหมื่นบาทถ๎วน ) ได๎แกํ 

 8.1. เปลี่ยนกระจกบานเกร็ดเป็นบานเลื่อนจ านวน 24 บาน   

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . ห๎อง 5201 มีบรรยากาศการเรียนที่ดีขึ้น  

 9.2 . มีความปลอดภัยในการใช๎งานห๎องเรียนมากข้ึน 

 9.3  .นักเรียนได๎เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ 8 

โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห๎องเรียน 5201 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายเสกสรร วงค์ใหญํ  /แผนกไฟฟ้าก าลัง  

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ .ร.บ งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า  

      โครงการพิเศษ (ไมํใช๎งบประมาณ สอศ . )   

3. ความสอดคล้อง / เชื่อมโยง / ภายใต้ ยุธศาตร์ นโยบาย จุดเน้นและมาตรการ 

 ตามนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ 2558 

 ข๎อ 3.การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากห๎องเรียน 5201แผนกชํางไฟฟ้าก าลังเป็นห๎องเรียนที่มีไว๎ส าหรับการศึกษาแกํนักเรียนและนักศึกษาทุก

คน และเป็นห๎องเรียนส าหรับบางรายวิชาแตํในขณะนี้ห๎องเรียน ห๎อง 5201 ได๎เกิดความเสียหายด๎านระบบไฟฟ้าไมํ

สามารถใช๎งานระบบไฟฟ้าได๎จึงท าให๎การเรียนการสอนในการใช๎สื่อการสอนเป็นไปด๎วยความล าบาก 

5. วัตถุประสงค์ 

 5 .1 เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าห๎องเรียน 5201 

 5 .2 เพ่ือติดตั้งเต๎ารับและอุปกรณ์ป้องกันในห๎องเรียน 5201  

6. เป้าหมายและตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 

  6.1.1ติดตั้งระบบเต๎ารับห๎อง 5201  จ านวน 1 ห๎อง  
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  6.1.2  ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันในห๎อง 5201 จ านวน 1 ชุด  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1สามารถใช๎พื้นที่ในการปฏิบัติงานได๎อยํางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

  6.2.2 ครูผู๎สอนสามารถใช๎สื่อการสอนและเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 

7.กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ / ระยะเวลา / สถานที ่  

7.1 วางแผน   29-30 กันยายน2557  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.2 น าเสนอโครงการ  1 ตุลาคม 2557   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.3 จัดท าโครงการ  2  ตุลาคม 2557   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.4 สรุปผลประเมินผล  20 กุมภาพันธ์ 2558  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.5 แก๎ไขและปรับปรุงโครงการ  23 -27 กุมภาพันธ์ 2558  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

8. งบประมาณ  /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงิน งบประมาณ  งบ 13,000 บาท 

 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 ลดอุปสรรคและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 9.2 ห๎องเรียนมีระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยตํอผู๎ใช๎งาน 

 9.3 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ให๎แกํนักเรียนแผนกชํางไฟฟ้าก าลัง 

10. การติดตามผลและการประเมินผล โครงการ 

 10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎เรียน 
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โครงการที่  9 

โครงการ  จัดซื้อโต๏ะเก๎าอ้ีและปรับปรุงทาสีห๎องพักครูแผนกวิชาชํางยนต์    

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ข๎อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และ

การใช๎อาคาร  ห๎องเรียน  ห๎องปฎิบัติงาน  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องด๎วยห๎องพักครูของแผนกวิชาชํางยนต์เกิดการช ารุดตามระยะเวลาอยํางเชํน สีฝาผนังหลุดรํอนเป็นรอยร๎าว  

และมีโต๏ะเก๎าอ้ีของครูแผนกวิชาชํางยนต์มีสภาพที่เกําและช ารุด  ดังนั้นทางแผนกชํางยนต์จึงต๎องการปรับปรุงห๎องพักครู

ใหมํเพ่ือให๎เกิดความสวยงามและนําอยูํยิ่งข้ึน  จึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําว 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดียิ่งข้ึน      

 5.2 เพ่ือเป็นการปรับปรุงซํอมแซมห๎องที่มีอยูํให๎ดีขึ้น  
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎โต๏ะและเก๎าอ้ีจ านวน 6 ชุด ตามจ านวนครูแผนกวิชาชํางยนต์ซึ่งมีอยูํ 6 คน  

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎ห๎องพักครูที่ปรับปรุงแล๎วจ านวน1 ห๎อง     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม2557 แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน 2557 เสนอโครงการเดือน

กันยายน 2557  
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 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนพฤศจิกายน 2557 ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม 2557 สรุปผลรายงานผลเดือนมกราคม 

ปี 2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์  
     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน         งบประมาณประจ าปี  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   3 6,000 บาท ได๎แกํ  

 8.1สีรองพ้ืนปูนเกํา1 ถัง  สีจริง 1 ถัง 

 8.2โต๏ะท างาน6 ตัว  เก๎าอ้ี 6 ตัว 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1ได๎ห๎องพักครูที่มีบรรยากาศดียิ่งข้ึน     

 9.2ได๎โต๏ะและเก๎าอ้ีของครูที่เป็นแบบเดียวกัน  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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 โครงการที่  10 

โครงการ  จัดซื้อชั้นวางหนังสือในแผนกวิชาชํางยนต์      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ข๎อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ

ใช๎อาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฎิบัติงาน โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

  เนื่องด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์มีหนังสือและต าราเรียน  ซึ่งจัดวางไมํเป็นระเบียบเทําท่ีควร  และไมํ

เป็นหมวดหมูํตามสาขาวิชา  ทางแผนกจึงต๎องการจัดซื้อชั้นวางหนังสือและต าราเรียน  เพื่อจะได๎จัดหนังสือและต ารา

เรียนให๎เป็นหมวดหมูํ  และเพ่ือความสะดวกในการหยิบไปใช๎ตามแตํละวิชาตํางๆของครูอาจารย์แตํละทําน  จึงจ าเป็น

อยํางยิ่งที่จะต๎องมีชั้นหนังสือไว๎ในแผนกวิชาชํางยนต์ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎การจัดเก็บหนังสือเป็นหมวดหมูํและเป็นระเบียบ      

 5.2 เพ่ือความสะดวกในการหยิบไปใช๎   

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎ชั้นหนังสือส าหรับวางหนังสือและต าราเรียนจ านวน 2 ชุด    

  6.1 2 ได๎จัดเป็นห๎องหนังสือจ านวน 1 ห๎อง    

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1  ได๎ห๎องหนังสือท่ีทั้งครูและนักเรียนสามารถเข๎าใช๎บริการได๎     

  6.2.2  ได๎ห๎องหนังสือท่ีจัดหนังสือไว๎เป็นหมวดหมูํ  
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

แผนกวิชาชํางยนต์      

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน   งบประมาณประจ าปี   เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น    18,000   บาท   ได๎แกํ   

 8.1 ชั้นวางหนังสือจ านวน2 ชุด 
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1  ได๎ความสะดวกในการหยิบไปใช๎งาน       

 9.2ได๎ความเป็นหมวดหมูํของหนังสือแตํละวิชา   
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 60 of 396 
 

โครงการที่  11 

โครงการ  ปรับปรุงห๎องเครื่องมือแผนกวิชาชํางยนต์      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ข๎อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ

ใช๎อาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฎิบัติงาน โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

  ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ต๎องการปรับปรุงห๎องเครื่องมือ  ด๎วยการทาสีฝาผนังใหมํและปูพื้นกระเบื้อง

ใหมํ  เนื่องจากฝาผนังห๎องและพ้ืนเกิดการช ารุดสีหลุดรํอนพ้ืนห๎องก็แตกดูแล๎วไมํสวยงาม  จึงต๎องการทาสีและปูกระเบื้อง

ใหมํ  เพื่อให๎เกิดความสวยงามและสะอาดขึ้น 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎ห๎องเครื่องมือดูแล๎วสะอาดและเรียบร๎อย      

 5.2 เพ่ือเป็นการปรับปรุงห๎องท่ีมีอยูํให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎ห๎องเครื่องมือที่พร๎อมใช๎งานจ านวน 1 ห๎อง      

           6.1 2 ได๎ห๎องที่ปรับปรุงแล๎วเพ่ิมข้ึนในแผนกจ านวน 1 ห๎อง    

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1  ได๎ห๎องเครื่องมือที่ทั้งครูและนักเรียนสามารถเข๎าใช๎บริการได๎     

  6.2.2  ได๎ห๎องเครื่องมือที่จัดเครื่องมือไว๎เป็นหมวดหมูํ 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

แผนกวิชาชํางยนต์      

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน         งบประมาณประจ าปี  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   20,000  บาท ได๎แกํ   

 8.1 สีรองพ้ืนปูนเกํา  สีจริง 

 8.2 กระเบื้อง  ปูนกาวและกาวยาแนว 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1  ได๎ห๎องเครื่องมือที่เรียบร๎อยและดูสะอาด       

 9.2ได๎บรรยากาศในการเข๎าไปใช๎งาน   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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 โครงการที่  12 

โครงการ  ปรับปรุงห๎องเรียนไฟฟ้ารถยนต์ของแผนกวิชาชํางยนต์      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     

3  ความสอดคล้อง /เชื  ่อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ข๎อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ

ใช๎อาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฎิบัติงาน โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ต๎องการปรับปรุงห๎องเรียนไฟฟ้ารถยนต์  เพื่อหุ๎มให๎เป็นห๎องเรียนที่มีแอร์ปรับอากาศ  

และปูกระเบื้องใหมํ  เนื่องจากห๎องเดิมยังด าเนินการไมํแล๎วเสร็จ  ดังนั้นทางแผนกจึงต๎องการด าเนินการให๎เสร็จ  

เพ่ือที่จะได๎มีห๎องเรียนที่สมบรูณ์แบบมีบรรยากาศในการเรียนการสอน 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎ได๎ห๎องเรียนไฟฟ้ารถยนต์ที่สมบรูณ์แบบ      

 5.2 เพ่ือเป็นการปรับปรุงห๎องท่ีมีอยูํให๎ใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎ห๎องเรียนไฟฟ้ารถยนต์ที่พร๎อมใช๎งานจ านวน 1 ห๎อง     

  6.1 2 ได๎ห๎องที่ปรับปรุงแล๎วเพ่ิมข้ึนในแผนกจ านวน 1 ห๎อง    

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1  ได๎ห๎องไฟฟ้ารถยนต์ที่ทั้งครูและนักเรียนสามารถเข๎าใช๎บริการได๎     

  6.2.2  ได๎ห๎องไฟฟ้ารถยนต์ที่มีบรรยากาศในการเรียนการสอน      

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   
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 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม –เดือนพฤศจิกายน  ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม สรุปผลรายผลเดือนมกราคม ปี 

2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์      

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน         งบประมาณประจ าปี  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   55,000  บาท ได๎แกํ   

 8.1 แอร์ปรับอากาศ1 ตัว  แผํนอลูมิเนียมกันห๎อง    ชุดอุปกรณ์ฝ้าเพดานทีบาร์ 

 8.2 กระเบื้อง  ปูนกาวและกาวยาแนว 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1  ได๎ห๎องเรียนไฟฟ้ารถยนต์ที่สวยงามและเป็นระเบียบ       

 9.2 ได๎บรรยากาศในการเรียนการสอน   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่  13 

โครงการ  ซํอมโต๏ะเรียนในแผนกชํางยนต์      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ข๎อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการ

ใช๎อาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฎิบัติงาน โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ต๎องการซํอมโต๏ะเรียนที่มีอยูํโดยการน าแผํนฟอร์ไมก๎าสีขาวมาปูทับหน๎า  เพื่อให๎เกิด

ความสวยงามพร๎อมใช๎งานได๎  และเป็นการน าคุรุภัณฑ์ที่ช ารุดมาปรับปรุงใหมํให๎เกิดประโยชน์กับแผนกวิชาชํางยนต์ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎ได๎โต๏ะเรียนที่พร๎อมใช๎งานได๎        

 5.2 เพ่ือเป็นการปรับปรุงซํอมแซมโต๏ะที่ช ารุดมาใช๎ใหมํ  
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎โต๏ะเรียนใหมํจ านวน 30 ตัว      

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1  ได๎โต๏ะเรียนที่พร๎อมใช๎งาน     

  6.2.2  ได๎เป็นการน าคุรุภัณฑ์ที่ช ารุดมาปรับปรุงใช๎ใหมํ    

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม –เดือนพฤศจิกายน  ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม สรุปผลรายผลเดือนมกราคม ปี 

2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์  
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       
จากเงิน         งบประมาณประจ าปี  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท ได๎แกํ   

 8.1 แผํนฟอร์ไมการ์ 

 8.2 กาวส าหรับทาแผํนฟอร์ไมการ์ 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1  ได๎โต๏ะเรียนเพ่ิมข้ึนส าหรับใช๎ในแผนกชํางยนต์       

 9.2 สามารถจัดห๎องเรียนได๎อีก 1 ห๎อง   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 14 

โครงการ  จัดซื้อวัสดุฝึกของแผนกวิชาชํางยนต์     

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3ข๎อ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์  และคอมพิวเตอร์  โดยมี

การจัดหาเพื่อให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ต๎องการจัดซื้อวัสดุฝึกประจ าภาคเรียนที่ 2/2557  เพ่ือใช๎ส าหรับการเรียนการสอนใน

แตํละวิชา  โดยให๎นักเรียนนักศึกษาได๎ฝึกปฎิบัติจากวัสดุฝึกของจริง  อันจะเกิดประโยชน์แกํตัวนักเรียนนักศึกษาเอง  

และสะดวกในการสอนของครูอาจารย์แผนกวิชาชํางยนต์ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎ได๎วัสดุฝึกตรงตามรายวิชาตํางๆ      

 5.2 เพ่ือความสะดวกในการเรียนการสอน 
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎วัสดุฝึกและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนจ านวน     

  6.1 2 ด๎วัสดุฝึกและอุปกรณ์ส าหรับนักเรียนนักศึกษาจ านวน   

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1  ได๎วัสดุฝึกและอุปกรณ์ตรงตามที่ต๎องแตํละรายวิชา     

  6.2.2  ได๎วัสดุฝึกและอุปกรณ์เพียงพอกับความต๎องการ 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม –เดือนพฤศจิกายน  ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม สรุปผลรายผลเดือนมกราคม ปี 

2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์    

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งท  ี่มา การด าเนินโครงการ       

จากเงิน         งบประมาณประจ าปี  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -บาท ได๎แกํ   

 8.1วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ฝึกในแตํละรายวิชา 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1  ได๎วัสดุฝึกและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนแตํละวิชา      

 9.2 นักเรียนนักศึกษาได๎วัสดุฝึกและอุปกรณ์เพียงพอกับความต๎องการ    

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่  15 

โครงการ  ปรับปรุงห๎องเรียนทฤษฎีชั้นบนแผนกวิชาชํางยนต์      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ข๎อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และ

การใช๎อาคาร  ห๎องเรียน  ห๎องปฎิบัติงาน  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ต๎องการปรับปรุงห๎องเรียนทฤษฎีชั้นบนใหมํ  โดยการปูพ้ืนด๎วยกระเบื้องและติด

ผ๎ามํานในห๎องเรียน  เพื่อให๎เกิดความสวยงามและมีบรรยากาศในการเรียนการสอนแกํนักเรียนนักศึกษาของแผนกวิชา

ชํางยนต์ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎ห๎องเรียนมีความสวยงามสร๎างบรรยากาศในการเรียน      

 5.2 เพ่ือเป็นการปรับปรุงห๎องเรียนให๎พร๎อมใช๎งาน   
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎ห๎องเรียนที่ปูพ้ืนกระเบื้องเสร็จแล๎วจ านวน  1ห๎อง     

  6.1 2ไ ด๎ผ๎ามํานใหมํจ านวน  3  ด๎าน  

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1  ได๎ห๎องเรียนที่มีความพร๎อมในการเรียนการสอน     

  6.2.2  ได๎มีบรรยากาศในการเรียนการสอน 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม –เดือนพฤศจิกายน  ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม สรุปผลรายผลเดือนมกราคม ปี 

2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        

จากเงิน         งบประมาณประจ าปี  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   35,000  บาท ได๎แกํ   

 8.1 ผ๎ามํานกั้นหน๎าตําง 

 8.2 กระเบื้องปูพ้ืน  กาวยาแนว  ปูนกาวปูกระเบื้อง 
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1  ได๎ความสะดวกสบายในการเรียนการสอน      

 9.2 ได๎ห๎องเรียนที่สมบูรณ์หลังจากปรับปรุงใหมํ  
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่  16 

โครงการ  ติดตั้งแผํนฝ้าเพดานทีบาร์และโคมไฟ    

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ข๎อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และ

การใช๎อาคาร  ห๎องเรียน  ห๎องปฎิบัติงาน  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ได๎ด าเนินการปรับปรุงห๎องเรียนแอร์ชั้นบน  ในสํวนของแผํนฝ้าเพดานทีบาร์  และ

โคมไฟเกิดการช ารุดเสียหายตามระยะเวลา  ซึ่งดูแล๎วไมํสวยงาม  ดังนั้นทางแผนกวิชาชํางยนต์จึงต๎องการเปลี่ยนแผํนฝ้า

เพดานทีบาร์ใหมํพร๎อมกับโคมไฟ  เพ่ือให๎เกิดความสวยงามและมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎เกิดบรรยากาศในการเรียนการสอน      

 5.2 เพ่ือป้องกันไมํให๎ลมแอร์รั่วไปโดยเปลําประโยชน์   
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎แผํนฝ้าเพดานทีบาร์ตามจ านวนที่ต๎องการคือ  190แผํน และโคมไฟ 6 โคม               

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎ห๎องเรียนที่สมบูรณ์แบบสวยงาม พร๎อมกับสร๎างบรรยากาศในการเรียนการสอน    
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         
 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม2557 แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน 2557 เสนอโครงการเดือน

กันยายน 2557  

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนพฤศจิกายน 2557 ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม 2557 สรุปผลรายงานผลเดือนมกราคม 

ปี 2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์      
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8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        

จากเงิน         งบประมาณประจ าปี    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000  บาท ได๎แกํ   

 8.1แผํนฝ้าเพดานทีบาร์   ซํอมโครงทีบาร์ 

 8.2โคมไฟ 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ห๎องเรียนที่สวยงามมีบรรยากาศในการเรียนการสอน       

9.2 สามารถแก๎ปัญหาลมแอร์รั่วออกไปโดยเปลําประโยชน์  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่  17 

โครงการ  ติดตั้งแผํนฝ้าเพดานทีบาร์ห๎องเรียนทฤษฎีชั้นลําง    

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่ อมโยง /ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ข๎อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และ

การใช๎อาคาร  ห๎องเรียน  ห๎องปฎิบัติงาน  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ได๎ด าเนินการปรับปรุงห๎องเรียนทฤษฎีชั้นลําง  ในสํวนของแผํนฝ้าเพดานทีบาร์  เกิด

การช ารุดเสียหายตามระยะเวลา  ซึ่งดูแล๎วไมํสวยงาม  ดังนั้นทางแผนกวิชาชํางยนต์จึงต๎องการเปลี่ยนแผํนฝ้าเพดานที

บาร์ใหมํ  เพ่ือให๎เกิดความสวยงามและมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎เกิดบรรยากาศในการเรียนการสอน      
 5.2 เพ่ือป้องกันไมํให๎ลมแอร์รั่วไปโดยเปลําประโยชน์   
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       
  6.1.1 ได๎แผํนฝ้าเพดานทีบาร์ตามจ านวนที่ต๎องการคือ  98แผํน   

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎ห๎องเรียนที่สมบูรณ์แบบสวยงาม พร๎อมกับสร๎างบรรยากาศในการเรียนการสอน    

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระ ยะเวลา /สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม2557 แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน 2557 เสนอโครงการเดือน

กันยายน 2557  

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนพฤศจิกายน 2557 ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม 2557 สรุปผลรายงานผลเดือนมกราคม 

ปี 2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์  
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9 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       
จากเงิน         งบประมาณประจ าปี เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น    3,500    บาท ได๎แกํ   

 8.1แผํนฝ้าเพดานทีบาร์    

 8.2ซํอมโครงทีบาร์ 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ห๎องเรียนที่สวยงามมีบรรยากาศในการเรียนการสอน      

 9.2 สามารถแก๎ปัญหาลมแอร์รั่วออกไปโดยเปลําประโยชน์  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่  18 

โครงการ  ศึกษาดูงานของแผนกวิชาชํางยนต์    

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศ าสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 2 ข๎อ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช๎และพัฒนาสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล๎องกับความต๎องการ

ของสถานประกอบการในการศึกษาดูงานเพื่อให๎เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ต๎องการท าโครงการศึกษาดูงาน  เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องยนต์ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลใหมํๆ ที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมการเกษตรการคมนาคมในปัจจุบัน  ซึ่งนักเรียนนักศึกษาจะเกิดการเรียนรู๎เทคโนโลยีได๎จากการศึกษาดูงาน

การผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง  เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอการพัฒนาประเทศตํอไป 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริง      

 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ได๎นักเรียนนักศึกษาจ านวน 100 คน เข๎ารํวมโครงการศึกษาดูงาน  

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษามีความรู๎เทคโนโลยีใหมํๆ     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม2557 แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน 2557 เสนอโครงการเดือน

กันยายน 2557  
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 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนพฤษภาคม2558 ด าเนินโครงการเดือนมิถุนายน2558  สรุปผลรายงานผลเดือนกรกฎาคม 

ปี 2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์  

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        

จากเงิน         งบประมาณประจ าปี   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    1 0,000   บาท ได๎แกํ   

 8.1คํารถโดยสาร  คําอาหาร  ป้ายไวนิล 

 8.2คําของที่ระลึก 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1  คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชํางยนต์ได๎รู๎เทคโนโลยีใหมํๆ    

 9.2  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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โครงการที่  19 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูแผนกวิชาชํางยนต์ 

 1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 2 ข๎อ 2.1  ระดับคุณภาพในการใช๎และพัฒนาสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล๎องกับความต๎องการ

ของสถานประกอบการในการศึกษาดูงานเพื่อให๎เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์ต๎องการท าโครงการศึกษาดูงาน  เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่องยนต์ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลใหมํๆ  ที่ทันสมัยและสอดคล๎องกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมการเกษตรการคมนาคมในปัจจุบัน  ซึ่งคณะครูจะได๎เกิดการเรียนรู๎เทคโนโลยีได๎จากการศึกษาดูงานการผลิต

จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง  เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอการพัฒนาประเทศตํอไป 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎ครูแผนกวิชาชํางยนต์เกิดการเรียนรู๎จากประสบการณ์จริงในโรงงานอุตสาหกรรม   

 5.2 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       
  6.1.1 ได๎ครูแผนกจ านวน  6คนที่เข๎ารํวมโครงการศึกษาดูงาน  

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1เพ่ือให๎ครูแผนกชํางยนต์มีความรู๎เทคโนโลยีใหมํ     
     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         
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 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม2557 แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน 2557 เสนอโครงการเดือน

กันยายน 2557  

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนกุมภาพันธ์2558 ด าเนินโครงการเดือนมีนาคม  –เมษายน 2558 สรุปผลรายงานผลเดือน

พฤษภาคม ปี2558ด าเนินโครงการนอกสถานศึกษา  
     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        

จากเงิน         งบประมาณประจ าปี   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000   บาท ได๎แกํ   

 8.1คํารถโดยสาร   คําอาหาร   ป้ายไวนิล 

 8.2คําของที่ระลึก 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชํางยนต์ได๎รู๎เทคโนโลยีใหมํๆ     

 9.2การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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โครงการที่  20 

โครงการ  ขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ของแผนกวิชาชํางยนต์     

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  คณะครูแผนกวิชาชํางยนต์     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 8ข๎อ 8.10 ระดับความพึงพอใจของผู๎ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีตํอการน าความรู๎ความสามารถไปใช๎

ประโยชน์ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยทางแผนกวิชาชํางยนต์มีความประสงค์จะจัดท าโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%ประจ าปี

การศึกษา 2558  โดยความรํวมของบริษัท  เอ .พี.ฮอนด๎า จ ากัด   และบริษัท  ฮอนด๎า ซี.พี.เอ็ม .จ ากัดเพ่ือเป็นการ

รณรงค ์ให๎นักเรียนนักศึกษาหันมาใสํหมวกกันน็อคให๎มากขึ้น  ขณะขับข่ีจักรยานยนต์ทุกครั้ง  รวมไปถึงการขับขี่ท่ี

ปลอดภัยและถูกวิธี  โดยมีวิทยากรมาบรรยายให๎ความรู๎  โครงการนี้จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องด าเนินการดังกลําว 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษาหันมาใสํหมวกกันน็อคกันมากข้ึน       

 5.2 เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษารู๎วิธีขับข่ีที่ปลอดภัย  
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 มีนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชํางยนต์เข๎ารํวมจ านวน  100คน    

  6.1 2มีคณะครูแผนกวิชาชํางยนต์เข๎ารํวมจ านวน  6  คน  

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1นักเรียนนักศึกษาได๎ความรู๎เกี่ยวกับการขับข่ีที่ปลอดภัย     

  6.2.2เป็นการรณรงค์ใสํหมวกกันน็อค 
     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         
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 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม2557 แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน 2557 เสนอโครงการเดือน

กันยายน 2557  

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนกรกฎาคม 2558ด าเนินโครงการเดือนกรกฎาคม2558 สรุปผลรายผลเดือนกรกฎาคม     -

สิงหาคม ปี 2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชาชํางยนต์  
     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        

จากเงิน         งบประมาณประจ าปี  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท ได๎แกํ   

 8.1 คําอาหารวําง  คําอาหารกลางวัน  คําของที่ระลึกแกํวิทยากร 

 8.2 คําป้ายไวนิล   คําเข๎าเลํมรายงานสรุปผลโครงการ 
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 นักเรียนนักศึกษาใสํหมวกกันน็อคกันมากข้ึน      

 9.2 นักเรียนนักศึกษาเข๎าใจวิธีขับข่ีที่ปลอดภัย  
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 21 

โครงการ วันสุนทรภู ํและวันภาษาไทยแหํงชาติ 
1 ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

   2 ลักษณะโครงการ 
 

โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ    

 
  

 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 
 

 
 

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

 
 

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปลูกฝังจิตส านึก 

 
และสํงเสริมความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     

4 สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล       

 

 

ด๎วยแผนกวิชาสามัญ   หมวดวิชาภาษาไทย  มีความจ าเป็นและเล็งเห็นความส าคัญของวัน
สุนทรภูํและวันภาษไทยแหํงชาติ  ซึ่งจะต๎องมรการจัดงานร าลึกขึ้นทุกๆ ปี  เพ่ือเป็นการกระตุ๎น
และปลูกจิตส านึกให๎กับนักเรียน - นักศึกษา เกิดความตระหนักและเห็นคุณคําของภาษาไทย 

5 วัตถุประสงค์       

 
5.1 เพ่ือ ปลูกจิตส านึก และกระตุ๎นให๎นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณคําของภาษาไทย   

 
5.2 เพ่ือให๎น๎อมร าลึกถึงบุคคลส าคัญท่ีสร๎างคุณประโยชน์ทางภาษาและแสดงถึงความกัตัญญู  

 
 

ตํอผู๎มีพระคุณ      
6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  
6.1.1 นักเรียน -นักศึกษา ระดับปวช-.ปวส .เข๎ารํวมโครงการ 300 คน  

 
6.2 เชิงคุณภาพ       

 
 6.2.1 นักเรียน -นักศึกษามีจิตส านึกเห็นคุณคําของภาษาไทยและได๎แสดวออกถึง   

 
 

ความกตัญญูตํอผู๎มีพระคุณ     
7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่     

 
7.1 น าเสนอและขออนุมัติโครงการ (ต .ค-.พ.ย. 57)     

 
7.2 ประชุมวางแผนด าเนินกสน (ธ .ค. 57)     

 
7.3 ด าเนินงานตามโครงการ (ธ.ค. 57-ก .ค. 58)    

 
7.4 สรุปผลโครงการ /รายงานผล(ส.ค-.ก.ย. 58)    

8 งบประมาณ /ทรัพยากร  และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 
จากเงิน งบประมาณ  งบด าเนินการ      
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เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท ได๎แกํ   

 
8.1 คําวัสดุอุปกรณ์ 2,000 บาท    

 
8.2 คําของรางวัล /เงินรางวัล  3,000 บาท    

9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 
9.1 นักเรียน -นักศึกษา  มีจิตส านึกและเห็นคุณคําทางภาษไทยมากขึ้น   

 
9.2 นักเรียน -นักศึกษา  ได๎มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที   

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 
10.1 แบบสอบถาม      
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โครงการที่ 22 

โครงการ ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดห๎องเรียน 2204,2205,2206 
1 ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

   2 ลักษณะโครงการ 
 

โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ    

 
  

 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 
 

 
 

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

 
 

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 
การบริหารจัดการ 

 
     

4 สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล       

 

 

ในสภาพห๎องเรียนปัจจุบันของแผนกวิชาสามัญ  อาคารพาณิชยการ ได๎มีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช๎กระดานด า ซึ่งท าให๎เกิดปัญหาจากฝุ่นชอล์คจ านวนมาก เพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศในการ
เรียนให๎มีบรรยากาศท่ีดีขึ้นในการเรียนการสอน  และกระตุ๎นให๎เกิดการอยากเรียนรู๎ไปสูํเป้าหมาย
แผนกวิชาสามัญฯจึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

5 วัตถุประสงค์       

 
5.1 เพ่ือสร๎างบรรยากาสในการเรียนการสอนและปรับปรุงห๎องเรียนให๎ดีขึ้น  

 
5.2 เพ่ือกระตุ๎นผู๎เรียนมีความสนใจที่จะเรียนมากข้ึน    

6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  
6.1.1 ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดในห๎องเรียนแผนกสามัญ อาคารพาณิชยการ   

  
จ านวน 3 ห๎อง 2204,2205,2206     

 
6.2 เชิงคุณภาพ       

 
 6.2.1 ได๎ห๎องเรียนที่มีบรรยากาศดี เหมาะสมแกํการเรียนรู๎   

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่     

 
7.1 น าเสนอและขออนุมัติโครงการ (ต .ค. 57)     

 
7.2 ขออนุมัติโครงการ (พ.ย-.ธ.ค. 57)     

 
7.3 ประชุมวางแผนด าเนินการ (ธ .ค. 57)     

 
7.4 ด าเนินงานตามโครงการ (ม.ค. 58-มิ .ย. 58)    

 
7.5 สรุปผลโครงการ /รายงานผล(ก.ค-.ก.ย. 58)    

8 งบประมาณ /ทรัพยากร  และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
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จากเงิน งบประมาณ  งบด าเนินการ      

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  บาท ได้แก่   

 
8.1 ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ด  จ านวน 3 ห๎อง  30,000 บาท    

 
 

       
9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 
9.1 ห๎องเรียนมีบรรยากาศหน๎าเรียนรู๎มากขึ้น    

 
9.2 นักเรียน -นักศึกษามีห๎องเรียนเหมาะแกํการเรียนรู๎     

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 
10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ     
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โครงการที่ 23 

โครงการ โปรเจคเตอร์ส าหรับสื่อการสอน 
1 ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

   2 ลักษณะโครงการ 
 

โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ    

 
  

 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 
 

 
 

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

 
 

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ที่ 7 น าองค์ความรู๎และ 

 
เทคโนโลยีไปใช๎พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน    

4 สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล       

 

 

ด๎วยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์มีความจ าเป็นต๎องใช๎สื่อการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ให๎กับนักเรียน นักศึกษา และให๎นัก๎รียน นักศึกษา ได๎เรยนรู๎สิ่งใหมํๆเพ่ิมจากหนังสือซึ่งจะท าให๎
เพ่ิมทักษะและการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียน นักศึกษาได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ 

5 วัตถุประสงค์       

 
5.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร๎อมติดจั้งจ านวน 2 ชุด   

 
5.2 เพ่ือให๎การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน    

6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  
6.1.1 ได๎เครื่องโปรเจคเตอร์คุณภาพสูงพร๎อมติดตั้งจ านวน 2 ชุด   

 
6.2 เชิงคุณภาพ       

 
 6.2.1 เพ่ิมขีดความสามารถของครูผู๎สอนและเพ่ิมทักษะการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่     

 
7.1 น าเสนอและขออนุมัติโครงการ (ต .ค. 57)     

 
7.2 ขออนุมัติโครงการ (พ.ย-.ธ.ค. 57)     

 
7.3 ประชุมวางแผนด าเนินการ (ธ .ค. 57)     

 
7.4 ด าเนินงานตามโครงการ (ม.ค-.มิ.ย. 58)     

 
7.5 สรุปผลโครงการ /รายงานผล(ก.ค-.ก.ย. 58)    

8 งบประมาณ /ทรัพยากร  และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 
จากเงิน งบประมาณ  งบด าเนินการ      

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000  บาท ได๎แกํ   
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8.1 โปรเจคเตอร์พร๎อมติดตั้ง  2 ชุด 25,000 บาท    

 
 

 
 

      

9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 
9.1 ได๎โปรเจคเตอร์ส าหรับสื่อการสอนจ านวน 2 ชุด    

 
9.2 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน    

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 
10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ     
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โครงการที่ 24 

โครงการ  จัดซื้อกล๎องจุลทรรศน์เพ่ือเป็นสื่อการเรียนการสอน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   แผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ       √          โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาตร์/นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
        - สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  

            3.3 ยุทธศาตร์/นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และปวส. 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นรายว ิชาที่ชํวยท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางเป็น
ระบบ คิดเป็นเหตุผล ค าตอบที่ได๎มาจากการค๎นหาจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นเป็นตอน สามารถพิสูจน์ได๎ กล๎อง
จุลทรรศน์ เป็นอีกหนึ่งสื่อท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎กับผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จริง ได๎เห็นสภาพจริงและได๎ลงมือปฏิบัติ
ด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชํวยกระตุ๎นการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี เพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถน าสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ     
       -  กล๎องจุลทรรศน์ 2 ตา จ านวน 2 ตัว  
   6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
    -   ได๎สื่อการเรียนการสอนที่ชํวยในการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และชํวยดึงศักยภาพจากผู๎เรียนออกมาได๎
อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ 

7.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-พ.ค.2558/งานพัสดุ 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/พ.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณ   งบ   งบด าเนินงาน  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   40,000    บาท ได๎แกํ 
8.1 คํากล๎องจุลทรรศน์ ตาคูํ 5Eก าลังขยาย 40-1000 เทํา  ราคา 20,000 X2 ตัว = 40000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1    นักเรียน นักศึกษา  มีสื่อการเรียนการสอนในห๎องปฏิบัติการที่เหมาะตํอการเรียนรู๎ 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 25 

โครงการ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ ห้องเรียน 2205 
1 ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

   2 ลักษณะโครงการ 
 

โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ    

 
  

 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 
 

 
 

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

 
 

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร และ 

 
       การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา      

4 สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล       

 

 

ด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  เป็นสถานศึกษาที่เปิดการสอนในสายอาชีพการ
จัดระบบการศึกษาการอาชีวศึกษามํุงเน๎นการผลิตชํางระดับกึ่งฝีมือ  ชํางฝีมือและชําง
เทคนิค ผู๎เรียนจะต๎องได๎รับการเรียนรู๎อยําง  ๔ก ต๎อง ประกอบกับเป็นที่ยอมรับในหมูํ
นักศึกษาวํา การเรียนการสอนที่มีคุณภาพนั้น ผู๎สอนนอกจากจะเป็นผู๎ถํายทอดเนื้อหาแล๎ว 
จะต๎องเป็นผู๎สามารถน าสื่อหลายๆรูปแบบมาใช๎ในการสอน  เพ่ือความหลากหลายในการ
สอน และเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวกตํอผู๎สอนไปในตัวด๎วย 

 
 

5 วัตถุประสงค์       

 
5.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่ดีและทันสมัยยิ่งขึ้น เหมาะสมกับเหตุการณ์ใน  

 
 

ปัจจุบัน       

 
5.2 เพ่ือให๎ครูได๎ใช๎สื่อการสอนในการจัดการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ   

6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  
6.1.1 เครื่องโปรเจคเตอร์  พร๎อมจอรับภาพ จ านวน 1 ชุด   

 
6.2 เชิงคุณภาพ       

 
 6.2.1 ห๎องเรียน 2205 มีความพร๎อมของสื่อใช๎ในการเรียนการสอน  

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่     

 
7.1 ขออนุมัติโครงการ ด าเนินการตามโครงการ สรุปผล /รายงานผล    

 
7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557-กันยายน 2558    

 
7.3 สถานที่ ห๎องเรียน 2205     
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   8 

 
 
งบประมาณ /ทรัพยากร  และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

   

 
จากเงิน งบประมาณ (บกศ.) งบครุภัณฑ์      

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000  บาท ได๎แกํ   

 

8.1 
เครื่องโปรเจคเตอร์พร๎อม
จอรับภาพ  1 ชุด 

25,000 บาท    

 
 

       
9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 
9.1 ห๎องเรียน 2205 มีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  

 
9.2 ผู๎เรียนได๎มีโอกาสใช๎วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ท าให๎การเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 
10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ     

 
10.2 สังเกตและสอบถามจากผู๎เรียน     
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โครงการที่ 26 

โครงการ  แขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา -เอสโซํ ประจ าปี 2558  
11. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    แผนกสามัญสัมพันธ์ 

12. ลักษณะโครงการ        √         โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

13. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ 1.2 สถานศึกษาพัฒนาผู๎เรียนและผู๎ส าเร็จการศึกษาในเรื่องความรู๎และความเข๎าใจ
หลักการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให๎สามารถน ามาประยุกต์ในงานอาชีพได๎  

14. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องการสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาพัฒนา
ด๎านนวัตกรรมการเรียน การสอนให๎มีความรู๎ความสามารถน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได๎ จึงได๎ให๎นักเรียน นักศึกษา

คิดค๎นการจัดท าโครงงานโดยใช๎ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข๎ามาชํวยและสํงผลทัศนคติที่ดีตํอการท างานอยํางมี
ขั้นตอนด๎วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และน าไปประยุกต์ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

15. วัตถุประสงค์ 

15.1 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดี ตํอวิทยาศาสตร์ 
15.2  เพื่อฝึกให๎นักเรียน นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ น าหลักการทาง 

วิทยาศาสตร์มาตํอยอดทางความคิดและปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
16. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

16.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ     
       -  นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา  
  6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
    -   โครงงานวิทยาศาสตร์ 

17. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

17.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

17.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

17.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ 
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17.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-ส.ค.2558/งานพัสดุ 

17.5 สรุปผล / รายงานผล/ส.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ 

18. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   งบประมาณ..งบ   งบด าเนินงาน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท ได๎แกํ 
18.1 คําอุปกรณ/์วัสดุที่ใช๎ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  20,000 บาท 

19. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1    นักเรียน นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน ากระบวนการเรียนรู๎มาปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎
 9.2    สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษา รู๎จักการท างานเป็นทีม เสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค์ รู๎จักการท างานเป็น
ขั้นตอนอยํางมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ 

20. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

20.1  รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  27 

โครงการ   ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   แผนกสามัญสัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ       √          โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาตร์/นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 - สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  
 3.2 ยุทธศาตร์/นโยบายประกันคุณภาพภายใน 
  -ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบห๎องเรียน โรงฝึกงานพื้นท่ี  

 ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  และเกิดประโยชน์สูงสุด 
            3.3 ยุทธศาตร์/นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และปวส. 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในสภาพปัจจุบันห๎องเรียน  และห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได๎มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กระดาน
ด า  ซึ่งท าให๎เกิดปัญหาจากฝุ่นชอล์คจ านวนมาก  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อให๎เกิดบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียน

การสอนและกระตุ๎นให๎นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎ไปสูํเป้าหมายที่ต๎องการตํอไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือสร๎างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน 
5.2  เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ     

       -  ได๎ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
  6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
    -   ได๎ห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่เหมาะสม  สะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ 

7.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-พ.ค.2558/งานพัสดุ 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/พ.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   งบประมาณ   งบ    งบด าเนินงาน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000   บาท ได๎แกํ 
8.1 คํากระดานไวท์บอร์ดพร๎อมอุปกรณ์ติดตั้ง 5,000บาท 

9. ผลที่คาดวําได๎รับ 

 9.1 ห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่มีสภาพเหมาะสม 
 9.2   นักเรียน นักศึกษา  มีห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติการที่เหมาะตํอการเรียนรู๎ 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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 โครงการที่ 28 
โครงการ  ขออนุมัติจัดซื้อตู๎โชว์ผลงานนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชํางเทคนิคพ้ืนฐาน  
1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน     
2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ      
     โครงการตามภาระงานประจ า     
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      
3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  -นโยบาย  /ยุ ทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         
 ตามพันธกิจของทางวิทยาลัยฯ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานได๎จัดท าการเรียนการสอนในระดับ ปวช .และระบบ

เทียบโอนประสบการณ์ด๎านชํางอุตสาหกรรม โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น จ าเป็นต๎องใช๎สื่อการสอน เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ตํางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งหากมีการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนให๎มีคุณภาพท่ีดี จะสามารถเอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให๎
สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรและผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทักษะฝีมือให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงานได๎มากยิ่งข้ึน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการ
ดังกลําว  

 

5  วัตถุประสงค์        
 5.1 เพ่ือจัดหาตู๎โชว์ผลงานนักเรียน แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎และเกิดประโยชน์สูงสุด แกํ
นักเรียน นักศึกษา    
 5.2 เพ่ือสํงเสริมและกระตุ๎นการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฎิบัติแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       
  6.1.1 ตู๎โชว์กระจก ขนาด กว๎าง 110 ลึก 50 สูง 100 ซม 1 ตู๎ 

6.2เชิงคุณภาพ       
  6.2.1ตู๎โชว์กระจก ขนาด กว๎าง 110 ลึก 50 สูง 100 ซม  1  ต๎ู     
  6.2.2นักเรียน นักศึกษา ที่มาเรียน ได๎เห็นผลงานของรุํนพี่ แล๎วมีแรงกระตุ๎น อยํางจะเรียน  
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน    

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  8,000  บาท ได้แก่   

 8.1  ค่าใช้สอย  8,000 
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎สื่อการสอนที่ทันสมัยขึ้น      

 9.2 นักเรียน นักศึกษา ได๎เห็นและได๎รู๎สิ่งใหมํ จากการน าเสนอของครูผู๎สอน   
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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 โครงการที่ 29 

โครงการ ขออนุมัติจัดซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพโปรเจคเตอร์ประจ าห๎องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาชํางเทคนิค         
   พ้ืนฐาน  
1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน     
2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      
     โครงการตามภาระงานประจ า     
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      
3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
  -นโยบาย  /ยุทธ ศาสตร์ของสถานศึกษา 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         
 ตามพันธกิจของทางวิทยาลัยฯ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานได๎จัดท าการเรียนการสอนในระดับ ปวช .และระบบ

เทียบโอนประสบการณ์ด๎านชํางอุตสาหกรรม โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น จ าเป็นต๎องใช๎สื่อการสอน เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ตํางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎ด๎านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งหากมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎
มีคุณภาพท่ีดี จะสามารถเอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให๎สามารถ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรและผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทักษะฝีมือให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานได๎มากยิ่งข้ึน ตามยุทธศาสตร์ที่  ๑ ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการ
ดังกลําว  
5  วัตถุประสงค์        
 5.1 เพ่ือจัดหาโปรเจคเตอร์และจอรับภาพโปรเจคเตอร์ประจ าห๎องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาชํางเทคนิคพ้ืนฐานให๎
เอ้ือตํอการเรียนรู๎และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู๎เรียน     
 5.2 เพ่ือสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       
  6.1.1 .ครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด 
  6.1.2จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด100 x 100 cm. 1 ชุด 
 6.2เชิงคุณภาพ       
  6.2.1ครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด      
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  6.2.2จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 100 x 100 cm. 1 ชุด  
  6.2.3  ได๎สื่อการเรียนรู๎ส าหรับนักเรียน 
     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         
 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   
 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่
แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  
8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเน  ินโครงการ 
จากเงิน งบ อุดหนุน   
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  บาท ได๎แกํ   
 8.1  คําใช๎สอย   25 ,000  

 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        
 9.1 ได๎สื่อการสอนที่ทันสมัยขึ้น      
 9.2 นักเรียน นักศึกษา ได๎เห็นและได๎รู๎สิ่งใหมํ จากการน าเสนอของครูผู๎สอน   
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      
 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 30 
โครงการ  สื่อเครื่องขยายเสียงประจ าโรงฝึกงานห๎องเรียนทฤษฎีและห๎องเขียนแบบแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน   

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน     
2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      
     โครงการตามภาระงานประจ า     
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      
3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     
 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         
  ตามพันธกิจของทางวิทยาลัยฯ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานได๎จัดท าการเรียนการสอนในระดับ ปวช .และ

ระบบเทียบโอนประสบการณ์ด๎านชํางอุตสาหกรรม โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น จ าเป็นต๎องใช๎สื่อการสอน 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ตํางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ทั้งในด๎านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งหากมีการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนให๎มีคุณภาพท่ีดี จะสามารถเอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ท าให๎สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรและผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทักษะฝีมือให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับของตลาดแรงงานได๎มากยิ่งข้ึน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  
5  วัตถุประสงค์        
 5.1 เพ่ือจัดหาเครื่องขยายเสียงมาติดโรงฝึกงานและห๎องเรียนทฤษฎีแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ให๎เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน นักศึกษาที่มาเรียนปฏิบัติและทฤษฎีภายในแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
    
 5.2 เพ่ือสํงเสริมการจัดกรเรียนการสอนในโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       
  6.1.1 .ได๎เครื่องขายเสียงติดผนัง บริเวณโรงฝึกงานแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ขนาด 6.5นิ้ว  4 ตัว 
แอมป์ขยายเสียง ขนาด 150 X 150w1 ตัว ไมโครโพนไร๎สาย 1ชุด 

6.1.2 ได๎เครื่องขายเสียงติดผนัง บริเวณห๎องเรียนทฤษฎี  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  ขนาด 6.5นิ้ว 2 ตัว 

แอมป์ขยายเสียง ขนาด 50 w 1 ตัว  ไมโครโพน 1ชุด  
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6.1.3  ได๎เครื่องขายเสียงติดผนัง บริเวณห๎องเรียนเขียนแบบแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ขนาด 6.5นิ้ว2 

ตัว แอมป์ขยายเสียง ขนาด 50 w 1 ตัว ไมโครโพน 1ชุด  สายไฟตํอล าโพง ประมาณ   300 เมตร 

6.1.4 ได๎เครื่องเสียง ติดตั้งบริเวณ โรงฝึกงาน ห๎องเรียนทฤษฎี ห๎องเรียนเขียนแบบ แผนกวิชาเทคนิค

พ้ืนฐาน 

 6.2เชิงคุณภาพ       

6.2.1 ได๎เครื่องเสียง ติดตั้งบริเวณ โรงฝึกงาน ห๎องเรียนทฤษฎี ห๎องเรียนเขียนแบบ แผนกวิชาเทคนิค

พ้ืนฐาน     

6.2.2 นักเรียน นักศึกษาที่มาเรียนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ได๎ยินเสียงครูผู๎สอนอยํางชัดเจนท าให๎ มี

สมาธิในการเรียนและเข๎าใจมากยิ่งขึ้น      

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        

จากเงิน  งบ อุดหนุน  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท ได๎แกํ   

 8.1 คําใช๎สอย  20,000 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎เครื่องเสียง ติดตั้งบริเวณ โรงฝึกงาน ห๎องเรียนทฤษฎีห๎องเรียนเขียนแบบ แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน   

 9.2 นักเรียน นักศึกษาที่มาเรียนแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ได๎ยินเสียงครูผู๎สอนอยํางชัดเจน  ท าให๎ มีสมาธิ

ในการเรียนและเข๎าใจมากยิ่งขึ้น  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 31 

โครงการ  ขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ประจ าแผนกวิชาชํางเทคนิคพ้ืนฐาน     

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  -นโยบาย  /ยุ ทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

  เนื่องด๎วยห๎องพักครูของแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานไมํมีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ที่เอ้ือตํอการท างาน

และการเรียนการสอน บางครั้งต๎องไปขอใช๎งาน เครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์แผนกอ่ืนตามพันธกิจของทางวิทยาลัยฯ 

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานได๎จัดท าการเรียนการสอนในระดับ ปวช .และระบบเทียบโอนประสบการณ์ด๎านชํางอุตสาหกรรม 

โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น จ าเป็นต๎องใช๎สื่อการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ตํางๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎

 ด๎านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ซึ่งหากมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพที่ดี จะสามารถเอ้ือตํอการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให๎สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

ทรัพยากรและผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทักษะฝีมือให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานได๎มากยิ่งข้ึน ตามยุทธศาสตร์ที่ 

๑ ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําว  

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือจัดหาคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ประจ าติดแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน ให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎และเกิด

ประโยชน์สูงสุด      

 5.2 เพ่ือสํงเสริมการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
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6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎คอมพิวเตอร์ All In One 1 ชุด 

  6.1.2ได๎ปริ้นส์เตอร์เรแซอร์สี All In One 1 ชุด 

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎คอมพิวเตอร์ All In One 1 ชุด      

  6.2.2ได๎ปริ้นส์เตอร์เรแซอร์สี All In One 1 ชุด  

  6.2.3  ได๎อุปกรณ์จัดท าสื่อการสอนส าหรับครู     

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   40 ,000  บาท ได๎แกํ   

 8.1   คําใช๎สอย  40 ,000   

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎คอมพิวเตอร์ All In One 1 ชุด        

 9.2 ได๎ปริ้นส์เตอร์เรแซอร์สี All In One 1 ชุด   

 9.3 ได๎อุปกรณ์จัดท าสื่อการสอนส าหรับครู 
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 32 
โครงการ  ขออนุมัติจัดซื้อโต๏ะเก๎าอ้ีห๎องพักครูแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน      
1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน     
2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      
     โครงการตามภาระงานประจ า     
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      
3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     
  -น โยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

เนื่องด๎วยห๎องพักครูของแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานมีโต๏ะและเก๎าอ้ีของครูแผนกวิชาชํางยนต์มีสภาพที่เกํา  
และช ารุดดังนั้นทางแผนกชํางเทคนิคพ้ืนฐานจึงต๎องการปรับปรุงห๎องพักครูใหมํเพ่ือให๎เกิดความสวยงามและนําอยูํมี
บรรยากาศในการท างานที่ดียิ่งข้ึน จึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําว  
5  วัตถุประสงค์        
 5.1 เพ่ือให๎เกิดบรรยากาศในการท างานที่ดียิ่งข้ึน      
 5.2 เพ่ือเป็นการซํอมปรับปรุงห๎องที่มีอยูํให๎ดีขึ้น  
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       
  6.1.1 .ได๎โต๏ะและเก๎าอ้ีจ านวน 3  ชุด ตามจ านวนครูแผนกวิชาชํางเทคนิคพ้ืนฐานซึ่งมีอยูํ 3  คน  
  6.1.2  ได๎กระจกปูหน๎าโต๏ะ ใส หนา 6 มิลลิเมตร    
 6.2เชิงคุณภาพ       
  6.2.1ได๎โต๏ะเก๎าอ้ีของครูเป็นแบบเดียวกันหมด       
7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         
 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   
 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่
แผนกวิชาชํางเทคนิคพ้ืนฐาน 
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8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ         
จากเงิน   งบ อุดหนุน  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  27 ,000  บาท ได๎แกํ  

 8.1   คําใช๎สอย   27 ,000   
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        
 9.1 ได๎ห๎องพักครูที่มีบรรยากาศดียิ่งข้ึน       
 9.2 ได๎โต๏ะและเก๎าอ้ีของครูที่เป็นแบบเดียวกัน   
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      
 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที ่33 

โครงการ  ปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมแก็ส     

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องด๎วยแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานได๎จัดท าการเรียนการสอนในระดับ ปวช  .และระบบเทียบโอนประสบการณ์

ด๎านชํางอุตสาหกรรม โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้น จ าเป็นต๎องใช๎สื่อการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ตํางๆ ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ในขณะนี้ บูธเชื่อมแก็ส และอุปกรณ์ เชื่อมแก็ส ช ารุดเสียหาย

อยํางหนัก ไมํสามารถใช๎เป็นสื่อการสอน วิชางานเชื่อและโลหะแผํนได๎ ซึ่งหากมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎มี

คุณภาพที่ดี จะสามารถเอ้ือตํอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตํางได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให๎สามารถ

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรและผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทักษะฝีมือให๎ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

ตลาดแรงงานได๎มากยิ่งข้ึน ดังนั้นทางแผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐานจึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําว  สอดคล๎องกับ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ.2557 และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3มีการพัฒนา

และดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ มีการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์  และยุทธศาสตร์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 มาตรกา ร ที่ 2 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมแก็ส   

 5.2 เพ่ือใช๎เป็นสื่อการสอนของนักเรียน นักศึกษา 
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6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎ปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมแก็ส ใหมํ ที่มีความทันสมัยและปลอดภัย   

  6.1.2  จ านวน 3 สถานี   

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและระบบเทียบโอนประสบการณ์ ได๎เรียนรู๎จริง ได๎ลงมือปฏิบัติจริง 

จบออกไปสูตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1 มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน

  

 7.2 จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ         

จากเงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  7 0,000 บาท ได๎แกํ   

 8.1   คําใช๎สอย  7 0,000 บาท  

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมแก็ส ใหมํ ที่มีความทันสมัยและปลอดภัย จ านวน 3 สถานี   

 9.2 นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและระบบเทียบโอนประสบการณ์ ได๎เรียนรู๎จริง ได๎ลงมือปฏิบัติจริง จบ

ออกไปสูตลาดแรงงานที่มีประสิทธิภาพ 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 34 

โครงการ อบรมการผลิตสื่อการเรียน  

7. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

8. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพิเศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 

9. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่ 3.ด๎านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

10. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนได๎เปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีและการเรียนการสอนจึงต๎องมี
การพัฒนาให๎ครูจัดท าสื่อการเรียนให๎เหมาะสมกับยุกต์สมัย 
 

11. วัตถุประสงค์ 

11.1.  เพื่อพัฒนาศักยภาพให๎กับครูในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

11.2.  เพื่อเป็นสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

11.3.  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ 

12. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1. อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 51 คน 
6.1.2. ได๎พัฒนาครูผู๎สอนและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ด๎านสื่อการสอน  

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 51 คนได๎รับความรู๎ในการท าสื่อการเรียน 
 6.2.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในรายวิชาที่ท าสื่อการเรียนดีขึ้น 
 

7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 
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 7.2  .สถานที่ด าเนินการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป็นเงินทั้งสิ้น   48,000 บาท ( สี่หมื่นแปดพันบาทถ๎วน )  
 

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . ครูมีสื่อการสอนที่ดีส าหรับสอนในรายวิชาของตนเอง 

 9.2  .นักเรียนมีได๎รับความรู๎มากขึ้นจากสื่อการสอน  

 9.3  .ลดภาระของครูที่ต๎องสอนซ้ าเรื่องเดิม  
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โครงการที่ 35 

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพิเศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่ 3.ด๎านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีสื่อการเรียนการสอนที่ไมํ
เพียงพอตํอการใช๎งานจึงมีความจ าเป็นต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์ โปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ เพ่ือใช๎เป็นสื่อ
การเรียนการสอนให๎กับครูเพื่อให๎นักเรียนได๎รับความรู๎และเพ่ิมขีดความสามารถของครูผู๎สอนให๎มีศึกยภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพื่อซื้อโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติจ านวน 5 ชุด 

5.2.  เพื่อให๎เป็นสื่อการสอนให๎กับครู 

5.3.  เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1.  ได๎เครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ จ านวน 5 ชุด 
6.1.2.  ครูได๎ไช๎เครื่องโปรเจคเตอร์และเครื่องฉายภาพสามมิติ จ านวน 5 สาขางาน 

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. คุณภาพการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 6.2.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในรายวิชาที่มีสื่อการเรียนดีขึ้น 
 

7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
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 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 7.2  .สถานที่ด าเนินการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป็นเงินทั้งสิ้น   250, 000บาท (สองแสนห๎าหมื่นบาทถ๎วน )  ได๎แกํ 

 8.1  เครื่อง โปรเจคเตอร์  5 ตัว ๆ 20 , 000 บาท  เป็นเงิน 100, 000บาท ( หนึ่งแสนบาทถ๎วน ) 

 8.2  เครื่องฉายภาพสามมิติ 5 ตัว 20 ,000 บาท เป็นเงิน 100, 000บาท ( หนึ่งแสนบาทถ๎วน ) 

 8.3  คําติดตั้ง 50, 000 บาท ( ห๎าหมื่นบาทถ๎วน )  
 

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . ครูมีสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

 9.2  .นักเรียนมีได๎รับความรู๎มากขึ้นจากสื่อการสอน  

 9.3  . ลดภาระของครูที่ต๎องสอนซ้ าเรื่องเดิม 
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โครงการที่ 36 

โครงการ ปรับปรุงห๎องโสตทัศนูปกรณ์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพิเศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่ 3.ด๎านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยห๎องโสตทัศนูปกรณ์เป็นห๎องท่ีใช๎ส าหรับการประชุม สัมนา และอบรมเป็นประจ าซึ่งเครื่อง
โปรเจคเตอร์และเครื่องเสียงสายไมโครโฟนและไมโครโฟนได๎ใช๎มาเป็นเวลานานเริ่มเกิดการเสื่อมสภาพในการใช๎
งานจึงควรมีการปรับปรุงให๎ดีขึ้นเพ่ือให๎ตอบสนองตํอการประชุม สัมนาและอบรมในครั้งตํอไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพื่อปรับปรุงห๎องโสตทัศนูปกรณ์ให๎ดีข้ึน 

5.2.  เพื่อให๎ห๎องโสตทัศนูปกรณ์เป็นห๎องท่ีใช๎ส าหรับการประชุมสัมมนา และอบรมในครั้งตํอไป 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1.  ได๎ซํอมแชมและปรับปรุงห๎องโสตทัศนูปกรณ์  

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. ห๎องโสตทัศนูปกรณ์พร๎อมส าหรับการใช๎งานประชุมสัมมนาและอบรม 

7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1  .ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558  

 7.2 . สถานที่ด าเนินการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
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จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เป็นเงินทั้งสิ้น  20, 000บาท ( สองหมื่นบาทถ๎วน )  
 

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . ได๎ห๎องโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร๎อมใช๎งาน 

 9.2  .ได๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ อบรม สัมนาและประชุม ตํอไป  
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โครงการที่ 37 

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห๎อง 2101,2201,2202 และห๎อง Internet) 

1 . ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

2  . ลักษณะโครงการ   โครงการตาม  พ .ร.บ  .งบประมาณ  

                        โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ  (ไมํใช๎งบประมาณ  สอศ .)  

3 . ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น และมาตรฐาน 

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4 . สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 เนื่องด๎วยการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์  มักใช๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสํวนใหญํซึ่งใน
การเรียนการสอนต๎องมีการฉายสื่อการเรียน  ผํานเครื่องโปรเจคเตอร์แตํห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  มีแสงสวํางมากจึง
ท าให๎นักเรียนสํวนใหญํมองไมํเห็นสื่อ  ท าให๎การเรียนการสอนเป็นไปด๎วยความยากล าบาก  และไมํมีประสิทธิภาพ
เทําท่ีควร  อีกทั้งห๎องเรียนยังมีสภาพเกําไมํนําเรียน  ดังนั้นเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โดยการติดผ๎ามํานทาสี  และจัดท าป้ายห๎องเรียน 

5 . วัตถุประสงค ์

 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห๎องอินเตอร์เน็ต  เพ่ือการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

6 . เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  ติดผ๎ามํานห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห๎องอินเตอร์เน็ต  จ านวน  4  ห๎อง  

6.1.2  ทาสีห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห๎องอินเตอร์เน็ต  จ านวน  4  ห๎อง  

6.1.3  ท าสติกเกอร์ติดห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และห๎องอินเตอร์เน็ต  จ านวน  4  ห๎อง  
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6.2  เชิงคุณภาพ  

6.2.1 นักเรียนและครูผู๎สอนมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีข้ึน  และเป็นการสํงเสริมการเรียนการสอน
ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7  .กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  

7.1 เสนอและขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน 
7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ    เดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม 
7.3 ประชุมวางแผน    เดือน  ธันวาคม – มกราคม 
7.4 ด าเนินงาน   เดือน  ธันวาคม –เมษายน 
7.5 สรุป/รายงานผล   เดือน  พฤษภาคม 

 

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน     งบ อุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    50,000   บาท  
 

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห๎อง  และห๎องอินเตอร์เน็ตมีผ๎ามํานติดเพ่ือกันแสงแดดจากภายนอก  

9.2 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห๎อง  และห๎องอินเตอร์เน็ตมีการทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น  

9.3 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห๎อง  และห๎องอินเตอร์เน็ตมีสติ๊กเกอร์บอกชื่อห๎อง  

 

10 . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1  ภาพประกอบ 

10.2 สรุปรูปเลํมโครงการ  
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โครงการ 38 

โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2202 

1 . ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

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

 

3 . ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรฐาน  
  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  -นโยบาย/ยุทธศาส ตร์ของสถานศึกษา 
 

4 . สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์  มักใช๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   

ซึ่งห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห๎อง  2202  มีระบบการเดินสายไฟตามมุมห๎อง  การจัดวางคอมพิวเตอร์เพื่อใช๎ในการ
เรียนการสอนจึงไม ํสะดวกกับการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์  เพราะเนื่องจากนักเรียนต๎องหันมองที่จอภาพที่
ครูฉายที่จอโปรเจคเตอร์  ซึ่งในการเรียนการสอนใช๎สื่อ  แตํเนื่องจากจอโปรเจคเตอร์ติด  
ที่หน๎าห๎องและเครื่องคอมพิวเตอร์มีการจัดวางไว๎ที่ข๎างห๎อง  จึงเป็นการไมํสะดวกที่นักเรียน  นักศึกษาซึ่งเวลาเรียนจะต๎อง
หันมองด๎านข๎าง ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เพื่อให๎การเรียนการสอนได๎
ประสิทธิภาพสูงสุด 
5 . วัตถุประสงค ์

 เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห๎อง  2202  เพ่ือให๎การเรียนก ารสอนเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
6 . เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.2 เชิงปริมาณ 
6.1.1  มีการปรับปรุงระบบไฟใหมํให๎เครื่องคอมพิวเตอร์จัดเรียงแบบแถวหน๎ากระดาน  

6.2  เชิงคุณภาพ  
6.2.1 นักเรียนและครูผู๎สอนมีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีข้ึน  และเป็นการสํงเสริม  
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การเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

7  . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
7.1 เสนอและขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  -พฤศจิกายน  
7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ    เดือน  พฤศจิกายน  –ธันวาคม  
7.3 ประชุมวางแผน    เดือน  ธันวาคม  –มกราคม  
7.4 ด าเนินงาน   เดือน  ธันวาคม –เมษายน  
7.5 สรุป/รายงานผล   เดือน  พฤษภาคม 

 

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    15,000   บาท  
 

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2202  มีการเดินระบบไฟและติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบแถวหน๎ากระดาน เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 
10 . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1  ภาพประกอบ 
10.2 สรุปรูปเลํมโครงการ  
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โครงการ 39 

โครงการ อบรมนักเรียนสร๎างเว็บไซต์ 

1 . ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ   ฝ่ายวิชาการ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

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

3 . ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรฐาน 
  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
4 . สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 ในการจัดการเรียนการสอนระดับ  ปวช   .จ าเป็นอยํางยิ่งที่นักศึกษาจะต๎องรู๎จักการใช๎โปรแกรม   
การสร๎างเว็บไซต์  เพ่ือให๎นักศึกษาได๎ทันเทคโนโลยี  และทันตํอการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ  จึงเห็นควรจัดการอบรมการสร๎างเว็บไซต์  ให๎กับนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  (ปวช.)  จ านวน  40  คน  
5 . วัตถุประสงค ์

5.1  เพ่ือให๎นักศึกษามีความเข๎าใจในการใช๎โปรแกรมการสร๎างเว็บไซต์  
5.2  ปรับทัศนคติของการเรียนสายวิชาชีพในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

5.3  เพ่ือสร๎างประสบการณ์จริง  และเป็นพ้ืนฐานของการศึกษาในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

6 . เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.3 เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียนระดับ ปวช .แผนกวิชาคอมพิว เตอร์ธุรกิจ ได๎เข๎ารับการอบรม จ านวน  40  คน  
6.2  เชิงคุณภาพ  

6.2.1 เพ่ือให๎นักศึกษามีความเข๎าใจในการสร๎างเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น  
7  . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

7.1 เสนอและขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  -พฤศจิกายน  
7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ    เดือน  พฤศจิกายน  –ธันวาคม  
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7.3 ประชุมวางแผน    เดือน  ธันวาคม  –มกราคม  
7.4 ด าเนินงาน   เดือน  ธันวาคม –เมษายน  

        7.5 สรุป /รายงานผล   เดือน  พฤษภาค ม 
8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    14,400   บาท  
 

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนเปลี่ยนทัศนคติตํอการเรียนในสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
9.2 เพ่ือให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎โปรแกรมสร๎างเว็บไซต์ 

 
10 . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1  ภาพประกอบ 
10.2 สรุปรูปเลํมโครงการ 
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โครงการที่ 40 

    โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์ตู๎เก็บเอกสาร แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3. 1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพ

บริหารจัดการให๎มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล  มาตรการข๎อที่ 1 สํงเสริมศักยภาพสถานศึกษา  

3. 2  ยุทธศาสตร์  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

                  ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด๎าน จ าเปน็ต๎องมีวัสดุครุภณัฑ์  ส าหรับใช๎ในการบริหารจัดการให๎เพียงพอ  

ซึ่งจะชํวยเอื้อตํอการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมตําง ๆ ของวิทยาลัยฯ  ตลอดจนจะชํวยพัฒนาการจัด

การศึกษาของวิทยาลัยฯ ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  แผนกคอมพิวเตอร์ จึงได๎ตระหนักในเหตุผล

ดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1     เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการภายในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ตู๎เหล็กทึบ  2  ต๎ู 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1   จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการภายในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมชี้แจงโครงการ  
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7.2  แตํงตั้งคณะท างาน  
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ  

            7.3. 1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน  

    7.3. 2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน     
7.4  ประเมินผล  
7.5 . รายงานผลสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัยฯ 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน  งบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  8,000 บาท   ได๎แกํ 
8.1  คําวัสดุ  8,000    บาท  

 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช๎ในการบริการจัดการภายแผนกอยํางเพียงพอ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 41 

    โครงการ   ประกวดแขํงขันโครงการนักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 แผนกคอมพิวเตอร์   
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน / แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3. 1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 1  ยกระดับคุณภาพ

ผู๎เรียนเข๎าสูํมาตรฐานสากล   มาตรการข๎อที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน  

3. 2  ยุทธศาสตร์  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  5 สํงเสริมให๎ครู และผู๎มี

ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหรืองานสร๎างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีให๎เกิดทรัพย์สินทางปัญญา และ

การจดสิทธิบัตร 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

                  ด๎วยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ได๎จัดให๎มีการด าเนินโครงการประกวดแขํงขันโครงงานนักเรียน
ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  ประจ าปีการศึกษา  2/ 2557   เพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ  2542  
แก๎ไขเพ่ิมเติม  พ .ศ . 2545  ในสํวนมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา   มาตรา  22, 23 , และ 24  ได๎ระบุให๎

สถานศึกษาทุกระดับให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในภายนอกโดย  เน๎นให๎ผู๎เรียนมีการพัฒนา
ความรู๎ในด๎านวิชาการด๎านวิชาช ีพของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    และสามารถน าความรู๎ทักษะตําง ๆ    ไปใช๎ใน
การด ารงชีพได๎อยํางเหมาะสมเพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน๎นผู๎เรียนมีความสามารถด๎าน เกํง ดี มี

ความสุข ตามแผนสํงเสริมความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์   มาตรฐานที่  3  ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คํานิยม มีความ
รับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   
   ดังนั้นแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จึงได๎ตระหนักถึง
ความส าคัญ  ในการมีสํวนรํวมสํงเสริมพัฒนาทักษะความรู๎ความสามารถในวิชาชีพของ  นักศึกษา  จึงได๎โครงการ
ประกวดแขํงขันโครงงานนักเรียนระดับ ปวช .3 และ ปวส.2  ประจ าปีการศึกษา  2/ 2557  ขึ้น   โดยผู๎เรียนจะได๎มี
การพัฒนาความรู๎ทักษะพ้ืนฐาน ทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ 
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 5.1.  เพ่ือเป็นการวัดความรู๎ความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอรกํอนจบการศึกษา  
 5.2.  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะและความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 5.3   .เพ่ือให๎นักศึกษาน าความรู๎ทักษะวิชาชีพ  ไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีพได๎อยํางเหมาะสม  

6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดท าโครงงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
        จ านวน   5   ชิ้น 
6.1.2  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) จัดท าโครงงานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 
        จ านวน   2   ชิ้น 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      6.2.1   นักศึกษามีความรู๎ด๎านทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
            6.2. 2   นักศึกษาน าความรู๎ทักษะวิชาชีพ  ไปประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีพได๎  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมชี้แจงโครงการ  
7.2  แตํงตั้งคณะท างาน  
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ  

            7.3. 1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน  

    7.3. 2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน     
7.4  ประเมินผล  
7.5 . รายงานผลสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัยฯ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน     งบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท   ได๎แกํ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1.  นักศึกษามีความรู๎ความสามารถด๎านทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์  
 9.2  .เป็นการประชาสัมพันธ์ทักษะและความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1.  ประเมินผลโครงการตามแบบประเมินโครงการ 
 10.2.  ภาพถํายกิจกรรม  
 10.3.  สรุปรายงานผลโครงการ 
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โครงการที่  42 

    โครงการ   สอนซํอมเสริมเพื่อเพ่ิมทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์    
1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน / แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3. 1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 1  ยกระดับคุณภาพ

ผู๎เรียนเข๎าสูํมาตรฐานสากล   มาตรการข๎อที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน  

3. 2  ยุทธศาสตร์  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  1  พัฒนาผู๎เรียน และ

ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ให๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พีงประสงค์สามารถ

เป็นผู๎ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

                  ผู๎เรียนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เป็นผู๎เรียนที่มีทักษะทางวิชาชีพเป็นเลิศแตํในด๎าน -
วิชาการโดยเฉพาะอยํางยิ่งรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่ยังมีความเปลี่ยนแปลงและต๎องให๎ทันตํอเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงมี
ความจ าเป็นที่จะ -เสริมความรู๎ทางวิชาการให๎เป็นเลิศควบคูํกับวิชาชีพโครงการซํอมเสริมรายวิชาคอมพิวเตอร์จึง
นับเป็น- โครงการที่จะเพ่ิมศักยภาพด๎านวิชาการแกํผู๎เรียน 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือซํอมเสริมผู๎เรียนของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ที่ผํานเกณฑ์ในระดับต่ าหรือไมํผําน -เกณฑ์ใน
รายวิชาคอมพิวเตอร์ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูํในระดับที่ผํานเกณฑ์  (ระดับผลการเรียนไมํต่ ากวํา 2.50) 
6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ผู๎เรียนระดับปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่  
1 ปีการศึกษา 2557  ไมํต่ ากวําร๎อย 80 มีระดับผลการเรียนไมํต่ ากวํา 2.50 

    6.1.2  ผู๎เรียนระดับปวส.2 ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ไมํต่ ากวําร๎อย 80 มีระดับผลการเรียนไมํต่ ากวํา 2.50   

6.2 เชิงคุณภาพ 
           6 .2. 1   ผลลัพธ ์ผู๎เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์  มีความสามารถทางวิชาการในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ผํานเกณฑ์การประเมิน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  ประชุมชี้แจงโครงการ  
7.2  แตํงตั้งคณะท างาน  
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ  

            7.3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 

    7.3. 2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน     
7.4  ประเมินผล  
7.5 . รายงานผลสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัย 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน    งบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,000    บาท   ได๎แกํ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1.  นักศึกษามีความรู๎ความสามารถด๎านทักษะวิชาชีพคอมพิวเตอร์ผํานเกณฑ์มาตรฐาน  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1.  ประเมินผลโครงการตามแบบประเมินโครงการ 
 10.2.  ภาพถํายกิจกรรม  
 10.3.  สรุปรายงานผลโครงการ 
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โครงการที่ 43 

    โครงการ   ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดในห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2202   

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน / แผนกคอมพิวตอร์ 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3. 1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 1  ยกระดับคุณภาพ

ผู๎เรียนเข๎าสูํมาตรฐานสากล   มาตรการข๎อที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน  

3. 2  ยุทธศาสตร์  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

                  อาคารเรียนห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห๎อง 2202  ยังไมํมีกระดานไว๎ส าหรับใช๎การเรียนการสอน
ภายในห๎องเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให๎บรรยากาศในการเรียนการสอนด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อยและมี
ประสิทธิภาพ  สํงเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนพอเพียง  อยูํในสภาพที่สะอาด  ปลอดภัย  สํงเสริมสุขภาพอนามัย  
สามารถใช๎การได๎ดีอยูํเสมอ  นับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอยํางยิ่ง   
5. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให๎มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎และการจัดการเรียนการสอน 

2.  เพ่ือจัดซื้อ  วัสดุครุภัณฑ์ให๎พอเพียงและใช๎การได๎ดีอยูํเสมอ 
3.  เพ่ือสนับสนุน  สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย  

6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  กระดานไวท์บอร์ด  จ านวน 1  แผํน 
 6. 2 เชิงคุณภาพ  
  6.2.1 ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ  สะอาด  ปลอดภัย  เอ้ือตํอ  การเรียนรู๎และสนับสนุน  
สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

7.1  ประชุมชี้แจงโครงการ  
7.2  แตํงตั้งคณะท างาน  
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ  

            7.3. 1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน  

    7.3. 2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน     
7.4  ประเมินผล  
7.5 . รายงานผลสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัยฯ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน     งบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   20,000  บาท   ได๎แกํ 
 หมายเหตุ คําวัสดุสามารถถั่วจํายทุกรายการ 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1.  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์สามารถใช๎ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2202   

สํงเสริมการเรียนการสอนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1.  ประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการที่ 44 

    โครงการ   ศึกษาดูงานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายวิชาการ 
 

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

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3. 1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 2 เพ่ิมปริมาณผู๎เรียน

สายอาชีพให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประเทศ  มาตรการข๎อที่ 3 ปฏิรูปการเรียนการสอน  

3. 2  ยุทธศาสตร์  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  1 พัฒนาผู๎เรียน และ

ผู๎ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ให๎มีความรู๎ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และคุณลักษณะที่พีงประสงค์สามารถ

เป็นผู๎ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่ยอมรับ หรือศึกษาตํอในระดับท่ีสูงขึ้น  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 โลกในยุคปัจจุบันความเจริญทางด๎านเทคโนโลยี ได๎พัฒนาก๎าวหน๎าไปอยํางรวดเร็วและอยํางตํอเนื่อง สิ่งนี้จะเป็น
เครื่องมือสื่อสารเชื่อมโยง ชํวยในการบริหารจัดการกิจการตําง ๆ สิ่งนั้นก็คือ Computer ซึ่งมีผลท าให๎โลกยุคนี้เป็น
ยุคแหํงโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาบทบาทตํอการด ารงชีวิตของเราในปัจจุบัน จึงควร
ให๎นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎ ความเข๎าใจในการปฏิบัติงานด๎านการสื่อสารด๎วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎กับในกระบวนการจัดการเรียนการสอน อันสํงผลตํอการพัฒนา
ประเทศชาติตํอไป 
 ดังนั้นทางแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจได๎ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะสํงเสริมนักเรียน นักศึกษาให๎มีความรู๎เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและแนวทางใน การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จึงเสนอแนะให๎มีการจัดท า
โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
    5.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู๎ความสามารถ การมีวิสัยทัศน์กว๎างไกล มีความเข๎าใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารข๎อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งนิสิตจะได๎รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้  
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5.2    เพ่ือน าความรู๎และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช๎ในการท างานและเผยแพรํความรู๎ให๎บุคคลที่สนใจได๎
น าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎สอดคล๎องกับสภาพและความเหมาะสมกับหนํวยงานของตนเองในปัจจุบัน 

5.3    เพ่ือสร๎างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี  จากการรํวมกันท ากิจกรรมเป็นหมูํคณะของนิสิต
บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
รุํนที่ 5 ให๎มี ให๎เกิดข้ึนอยํางเป็นเอกภาพ 

6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน  นักศึกษาชั้น ปวช.1 และปวส.1 จ านวน 39 คน 
6.1.2 นักเรียน  นักศึกษาชั้น ปวช.2 – 3 และปวส.2 จ านวน 37  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู๎จากการไปศึกษาดูงานวางแผนการเรียนได๎อยํางมีเป้า
หมายที่ชัดเจนและสามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในเรื่องการประกอบอาชีพ    ได๎อยํางเหมาะสม 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ขออนุมัติโครงการ 
7.2  ติดตํอประสานงานสถานประกอบการหรือสถานศึกษาท่ีจะไปศึกษาดูงาน  
7.3 วางแผนการไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการหรือสถานศึกษา 
7.4  ศึกษาดูงานตามหัวข๎อตําง ๆ ที่ก าหนด 
7.5 .สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัยฯ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน  อุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน)     

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   6,500  บาท   ได๎แกํ 
8.1 คําเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 6,500    บาท  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู๎ประกอบการจากการไปศึกษาดูงานมาวางแผนการเรียนและน ามา
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพในอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม  
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
แบบสอบถาม 

 

 



Page 128 of 396 
 

โครงการ 45 

โครงการ จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด ห๎องเรียน 2310 

13. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางประภัสสร  สายอุปราช   ผู๎สอน        ฝ่ายวิชาการ 

14. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพิเศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 
 

15. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

                     เพ่ือให๎สองคล๎องกับแผนการปฏิบตัริาชการ ของงบประมาณประจ าป ีพ.ศ.2558   ของส านักงานคณะ
กรรมาการอาชีวศึกษา และรองรับการนประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558   ในมาตรฐานที่ 3 ด๎านการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช๎อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  
 

16. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

             เนือ่งด๎วยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร มํุงเนน๎ให๎เดก็ด ีมีความสุข และเรยีนฟรี ฯ 15 ปี อยํางมีความ

คุณภาพ สํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย นอกจากห๎องเรียน พัฒนาตนเอง และให๎การเรียน การสอน เป็นไปด๎วย

ประสิทธิภาพ มีความสุข และเปลี่ยนจากกระดานด า มาเป็นกระดานไวท์บอร์ดขึ้น  ดังนั ๎นจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

17. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา และครูผู๎สอน มีการจัดการเรียน การสอน ได๎อยํางหลากหลาย  
5.2  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดี ตํอวิชาชีพ 

18. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1  กระดานไวท์บอร์ด 

6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย จากการเรียน การสอน อยํางมีคุณภาพ  

 

7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 
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 7.2 . ห๎องสมุด 3 ดี   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

8 . งบประมาณ /ทร  ัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษางบประมาณ 

เป็นเงินทั้งสิ้น   5, 000.00  ( ห๎าพันบาทถ๎วน )ได๎แกํ กระดานไวท์บอร์ด  

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . ครูผู๎สอน นักเรียน และนักศึกษา มีการเรียนการสอน ที่หลากหลาย ไมํมีฝุ่นกระจาย ในห๎องเรียน ท าให๎ห๎อง

สะอาด และสร๎างบรรยากาศที่ดีในห๎องเรียน 

10  . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

            10.0   จากการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการ 46 

โครงการ   จัดหาสื่อเครื่องขยายเสียง ประจ าห๎องเรียน หมายเลข 2310 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    นางประภัสสร  สายอุปราช   ผู๎สอน       ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ โครงการการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพิเศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

                     เพ่ือให๎สองคล๎องกับแผนการปฏิบตัริาชการ ของงบประมาณประจ าป ีพ.ศ.2558   ของส านักงานคณะ
กรรมาการอาชีวศึกษา และรองรับการนประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558   ในมาตรฐานที่ 3 ด๎านการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ของ
สถานศึกษา และการใช๎อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

             เนือ่งด๎วยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร มํุงเนน๎ให๎เดก็ด ีมีความสุข และเรยีนฟรี ฯ 15 ปี อยํางมีความ

คุณภาพ สํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย นอกจากห๎องเรียน พัฒนาตนเอง และให๎การเรียน การสอน เป็นไปด๎วย

ประสิทธิภาพ มีความสุข ประกอบกับการเรียน การได๎ยินของครูผู๎สอน และเข๎าใจมากชึ้น ดังนั้นจึงได๎จัดท าโครงการนี้

ขึ้นมา 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา และครูผู๎สอน มีการจัดการเรียน การสอน ได๎อยํางหลากหลาย  
5.2  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดี ตํอวิชาชีพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1   ไมค์โครงโฟน   จ านวน   2   ตัว 
6.1.2   ล าโพง              จ านวน     2     ตัว 

6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย จากการเรียนการสอน และได๎ยินการสื่อสาร การเรียนการสอน มาก

ยิ่งขึ้น 
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7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 7.2 . ห๎องสมุด 3 ดี   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 

8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษางบประมาณ 

เป็นเงินทั้งสิ้น   48, 000.00  ( สี่หมื่นแปดพันบาทถ๎วน )  ได๎แกํ  

          ไมโครงโฟน   จ านวน 2 ตัว  และล าโพง จ านวน 2 ตัว  

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . ครูผู๎สอน นักเรียน และนักศึกษา มีการเรียนการสอน ที่หลากหลาย และได๎ยินจากการสื่อสาร มากยิ่งข้ึน  

10  . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

            10.0   จากการรายงานผลการด าเน  ินโครงการ 
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โครงการที่ 47 

    โครงการ   เชิญวิทยากรภายนอก (การพัฒนาครูและผู๎เรียน)   

    1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ    

 
2. ลักษณะโครงการ       โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

          √    โครงการตามภาระงานประจ า  

       โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

            ยุทธศาสตร์ที ่1  .พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 

    มาตรฐานที่ 2    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      

   นโยบาย    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด๎วยความรู๎ทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ 

สิ่งจ าเป็นอยํางยิ่งตํอการจัดการเรียน การสอนในปัจจุบัน ต๎องมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง อยํางสม่ าเสมอ เพื่อให๎ผู๎เรียน

ได๎รับความรู๎ ทักษะตรงตามความต๎องการของตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ เพ่ือการน าไปสูํมาตรฐานคุณภาพ

ของผู๎เรียน วิทยาลัยการอาชีพเซกา จึงมีนโยบายสนับสนุนให๎ทุกแผนกวิชาที่เปิดท าการเรียน การสอน  ให๎ จัดหา

ผู๎เชี่ยวชาญ /ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน ที่เก่ียวข๎องกับสาขางานของผู๎เรียนจาก

ภายนอกสถานศึกษาเชํนสถานประกอบการหนํวยงานตํางๆชุมชนและท๎องถิ่นมาเป็นวิทยากรให๎ความรู๎แกํครูและผู๎เรียน ท าให๎

ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรง ในสถานการณ์จริง และรูปแบการสอนที่หลากหลาย กํอให๎เกิดเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให๎ครูและผู๎เรียนได๎รับความรู๎ด๎านวิชาชีพและประสบการณ์ตรงจากวิทยากรภายนอก  

5.2 เพ่ือสํงเสริมบรรยากาศ การเรียนการสอนให๎นําเรียน นําสนใจมากขึ้น 

5.3 เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

จัดหาผู๎เชี่ยวชาญ /ผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎น าภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน ที่

เก่ียวข๎องกับสาขางานมาบรรยายให๎ความรู๎ สาขางานละ 2 คร้ัง/ปีการศึกษา  
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6.2 เชิงคุณภาพ 

ผู๎เรียนได๎รับประสบการณ์ตรง ในสถานการณ์จริง และรูปแบการสอนที่หลากหลาย กํอให๎เกิดเจตคติ
ที่ดีตํอวิชาชีพ 

 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  7.2.ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

  7.3  การจัดซื้อจัดจ๎าง 

7.4.ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวําง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายนพ.ศ.2558 

      ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

                     7.5 ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงินคําตอบแทนวิทยากร ,ดุคําวัสดุ  งบ เงินงบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000 บาท   ได๎แกํ 
8.1 คําตอบแทนวิทยากร 500x 2 x 5 =5,000   บาท 

8.2 คําใช๎สอยวัสดุ 5 x 2,000 = 10,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส๎น   =  15,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและสอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการ 

ชุมชนและท๎องถิ่น 

9.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ. 

9.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานความรู๎ที่จ าเป็นตํอการน าไปใช๎ในอนาคต  

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 แบบสอบถาม 

10.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่  48 

    โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                                                  

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ    
 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

          √           โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

             ยุทธศาสตร์ที่ 1.  มาตรฐานพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพ 

    มาตรฐานที่ 2   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน      

   นโยบาย    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 จากการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช๎พบวําสถานศึกษายังไมํสามารถน าหลักสูตรไปใช๎ในการจัดการศึกษาได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากสถานศึกษาได๎จัดท าหลักสูตรไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของสถานประกอบการชุมชนและท๎องถิ่น

ครูไมํเข๎าใจการจัดกิจกรรการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรสถานศึกษาและขาดความรู๎ความเข๎าใจในการจัดกระบวนการ

เรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและสถานศึกษาไมํมีการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งหากปลํอยทิ้งไว๎ไมํแก๎ไข

จะไมํบรรลุจุดหมายของหลักสูตรและน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาผู๎เรียนท๎องถิ่นนอกจากนี้โครงการนี้ยัง

สอดคล๎องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของสอศ.และมาตรฐานการศึกษา 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให๎เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดกับความต๎องการของสถานประกอบการและ

เหมาะสมกับผู๎เรียน ท๎องถิ่น 

5.2 เพ่ือให๎หลักสูตรสถานศึกษามีรายวิชาและกิจกรรมที่หลากหลายเลือกเรียนตามความเหมาะสม  

5.3 เพ่ือสํงเสริมให๎ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู๎เรียน  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณครูร๎อยละ 80 จัดท าแผนการเรียนรู๎ที่สนองความถนัดและความสามารถของผู๎เรียน 
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6.2 เชิงคุณภาพสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและสอดคล๎องกับความต๎องการของสถาน

ประกอบการ ชุมชนและท๎องถิ่น  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  7.2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

  7.3  การจัดซื้อจัดจ๎าง 

7.4. ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวําง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายนพ.ศ.2558 

      ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.5. ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงินคําใช๎สอยอ่ืนๆเงินงบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท   ได๎แกํ 
8.1 คําใช๎สอยวัสดุ 5 x 2,000 = 10,000  บาท 

             รวมเปน็เงนิทัง้สน๎   = 10,000  บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและสอดคล๎องกับความต๎องการของสถาน

ประกอบการ ชุมชนและท๎องถิ่น 

9.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ. 

9.3 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะวิชาชีพพ้ืนฐานความรู๎ที่จ าเป็นตํอการน าไปใช๎ในอนาคต 
 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 แบบสอบถาม 

10.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่  49 

    โครงการ  จัดซื้อวัสดุส านักงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการ    

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

          √           โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1. พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพมาตรฐาน  

 มาตรฐานที ่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ตัวบ่งช้ีที่  16 ร๎อยละของงบประมาณท่ีสถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก  อุปกรณ์  ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

อยํางเหมาะสม    

   นโยบาย    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วัสดุส านกงานมีความส าคัญตํอด าเนินงานในสถานศึกษา เพราะเป็นสํวนชํวยสนับสนุนให๎เกิดการจัดการ

เรียนการสอนและงานอ่ืน ๆ ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปด๎วยความสมบูรณ์

การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีความจ าเป็นต๎องมีวัสดุที่มีคุณภาพ

และเพียงพอตํอการใช๎งาน ดังนั้นการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอการใช๎งานจึงมีความจ าเป็นอยําง

ยิ่ง 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ตํอการใช๎งานในสถานศึกษา  

5.2 เพ่ือให๎การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปด๎วยความสมบูรณ์การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ตํอการใช๎งานในสถานศึกษา  

6.2 เชิงคุณภาพ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการตําง ๆ 

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  7.2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

  7.3  การจัดซื้อจัดจ๎าง 

7.4. ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวําง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายนพ.ศ.2558 

      ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.5. ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน  คําใช๎สอยอ่ืนๆเงินงบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท   ได๎แกํ 
8.1 คําใช๎สอยวัสดุ  20,000  บาท 

             รวมเปน็เงนิทัง้สน๎    20,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอการใช๎งาน  

9.2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 

10.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 50 

    โครงการ   จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร๎อมปริ้นเตอร์ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ.. 

       - เพ่ือเป็นการพัฒนางานด๎านการจัดเก็บข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพ ของงานวัดผลและประเมินผล 
- เพ่ือให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสมัยใหมํ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด๎วยงานวัดผลและประเมินผล มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่เสื่อมสภาพในการใช๎งาน ซึ่งในปัจจุบันมีงาน
ด๎านเอกสารที่ต๎องพิมพ์  และต๎องจัดเก็บไฟล์เอกสารที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน ภายในฝ่ายงานวัดผลและ
ประเมินผล ทั้งการบันทึกผลการเรียนที่ต๎องการความรวดเร็วและแมํนย า ทั้งด๎านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือขํายที่ทันสมัย ด๎วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่ต๎องใช๎คอมพิวเตอร์ที่ได๎มาตราฐาน และมีความ
คลํองตัวในการปฏิบัติงาน เพื่อให๎มีประสิทธิภาพ ทางงานวัดผลและประเมินผลจึงจัดท าโครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือการพัฒนางานด๎านการจัดเก็บข๎อมูลให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2 เพ่ือให๎ทันตํอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ท างานรํวมกันอยํางเป็นระบบเครือขําย  

5.3 เพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีตํอการอาชีวศึกษา  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร๎อมปริ้นเตอร์  1  ชุด 

6.2 เชิงคุณภาพ 



Page 139 of 396 
 

6.2.1 ได๎รับเครื่องคอมพิวเตอร์ทที่มีประสิทธิภาพ  มาใช๎ในงานวัดผลและประเมินผลให๎

เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานมากที่สุด 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557  

7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

7.3 เสนอโครงการ  เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2557 

7.4 จัดซื้อจัดจ๎าง เดือน ธันวาคม - มกราคม  พ.ศ. 2558 

7.5 ด าเนินการจัดสอบ เดือน ธันวาคม – เมษายน พ.ศ. 2558 

7.6 สรุปผล/รายงานผล เดือน พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2558 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน      เงินอุดหนุน 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   30,000    บาท   ได๎แกํ 
8.1 คําครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงาน   

 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 งานวัดผลและประเมินผลมีครุภัณฑ์และวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ และเกิด

ประโยชน์กับนักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์อยํางค๎ุมคํา 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 ห๎องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์หลังจากเสร็จโครงการ 
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โครงการที่ 51 

    โครงการ  เตรียมความพร๎อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ.. 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา มาตรฐานที่ 1 ตัวบํงชี้ที่ 1.3 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด๎วยเตรียมความพร๎อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพตามเกณฑ์ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก าหนดให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ต๎องท าการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมิน
ความสามารถของผู๎เรียน และให๎เป็นไปตามมาตรฐานตังบํงชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพและประเมินคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ฝ่ายวิชาการ หนํวยงานวัดผลและ
ประเมินผลจึงจัดเตรียมความพร๎อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎เตรียมความพร๎อม
ทั้งด๎านวิชาการ และวิชาชีพให๎ผํานเกณฑ์   การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

5.  วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือเตรียมความพร๎อมด๎านวิชาการ และวิชาชีพให๎แกํ นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณผลผลิตตัวชี้วัด (Output) พร๎อมตัวชี้วัดผลผลิต 

6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จ านวน 137 คน 
6.1.2 นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 จ านวน 24 คน  

6.2 เชิงคุณภาพผลลัพธ์ (Outcome) พร๎อมตัวชี้วัดผลผลิต 
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข๎ารํวมโครงการมีความรู๎ และสอบผํานเกณฑ์การประเมิน 
มาตรฐานวิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 90 
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7  . กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

7.1 ประชุมวางแผน เดือนตุลาคม พ .ศ .2557  

7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ เดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน พ.ศ .2557  

7.3 เสนอโครงการ  เดือน ตุลาคม  –พฤศจิกายน พ.ศ.2557  

7.4 จัดซื้อจัดจ๎าง เดือน ธันวาคม - มกราคม  พ.ศ. 2558 

7.5 ด าเนินการจัดสอบ เดือน ธันวาคม – เมษายน พ.ศ. 2558 

7.6 สรุปผล /รายงานผล เดือน พฤษภาคม  –กันยายน พ.ศ .2558  

ระยะเวลาด าเนินงาน   :   เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558  
สถานที่ด าเนินการ:   ห๎องประชุมวิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

                จากเงิน.  .เงินอุดหนุน 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    20,000    บาท    
9 . ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาได๎รับการพัฒนาความรู๎ด๎านวิชาการ และวิชาชีพ 
9.2 นักเรียน นักศึกษาสอบผํานเกณฑ์การประเมิน 

10 . การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 ประเมินจากจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่สอบผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  
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โครงการที่ 52 

    โครงการ   เตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V – NET) 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 

 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ.. 

       -  มาตรฐานอาชีว ตัวบ่งชี้ท่ี1.4  
       - เพ่ือพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู๎เรียนให๎ให๎เป็นที่ย๎อมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศ
และภูมิภาคอาเชียน 
       - สร๎างและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในปีการศึกษา  2554 สทศ. จัดสอบ V –NET ให๎กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  เพ่ือทดสอบความคิดของ
นักเรียน โดยน าผลการทดสอบไปใช๎ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  และน าไปใช๎ใน
การประเมินการเรียนรู๎ของนักเรียนระดับชาติ  

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือทดสอบความรู๎และความสามารถความรู๎และความคิดของนักเรียน ปวช.3และปวส2 

5.2 เพ่ือน าผลการสอบไปใช๎ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

5.3 เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช๎ในการเรียนของนักเรียนระดับชาติ 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณผลผลิต (Outpot) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต 

6.1.1 – นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 3 จ านวน 115 คน และนักศึกษาระดับปวส.2 

จ านวน 24 คน ทุกแผนกวิชาได๎รับการทดสอบ V-NET 
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6.2 เชิงคุณภาพผลลัพธ์ (Outcome) พร้อมตัวช้ีวัดผลผลิต 

6.2.1 – นักเรียน นักศึกษา ท าการทดสอบ V –NET และน าผลไปใช๎ในการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557  

7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

7.3 เสนอโครงการ  เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2557 

7.4 จัดซื้อจัดจ๎าง เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 

7.5 ด าเนินการจัดสอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

7.6 สรุปผล/รายงานผล เดือน กุมภาพันธ์- มีนาคม พ.ศ. 2558 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน    เงินอุดหนุน 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000    บาท   ได๎แกํ 
9. ผลที่คาดวําได๎รับ 

9.1 นักเรียนระดับ ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ทุกแผนก ได๎รับการทดสอบ  V-NET และผํานการ

ประเมิน 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 ..ประเมินผลการทดสอบ V – NET 
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โครงการที่ 53 

    โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์  และวัสดุส านักงาน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานวัดผลและประเมินผล  ฝ่ายวิชาการ 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ.. 

       - มาตรฐานอาชีว ตัวบํงชี้ที่1.4  
       - เพ่ือพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู๎เรียนให๎ให๎เป็นที่ย๎อมรับของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งในประเทศ
และภูมิภาคอาเชียน 
       - สร๎างและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วัสดุส านักงานนับวํามีความส าคัญตํอส านักงานและองค์กร ในการน ามาใช๎ในการปฏิบัติงานให๎มีความ
สะดวก ประหยัดแรงงาน ในการด าเนินงานรวมถึงการอ านวยความสะดวก ทั้งนี้งานวัดผลและประเมินผล ฝ่าย
วิชาการ ยังขาดครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงานในการด าเนินงาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องใช๎ครุภัณฑ์และวัสดุ
ส านักงาน ในการด าเนินงานตํางๆ ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นที่จะต๎องท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
และวัสดุส านักงาน ไว๎ใช๎ภายในฝ่ายงานวัดผลและประเมินผล 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน 

5.2 เพ่ือให๎การด าเนินงานในงานวัดผลและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

5.3 เพ่ือสํงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

5.4 เพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีตํอการอาชีวศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ได๎รับวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารตํางๆ ที่เก่ียวข๎องในงานวัดผลและ

ประเมินผลอยํางเพียงตํอความต๎องการ 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได๎รับวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ  มาใช๎ในงานวัดผลและประเมินผลอยํางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557  

7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

7.3 เสนอโครงการ  เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ.2557 

7.4 จัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม  พ.ศ. 2558 

7.5 ด าเนินการจัดสอบ เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 

7.6 สรุปผล/รายงานผล เดือน กุมภาพันธ์- มีนาคม พ.ศ. 2558 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน.   เงินอุดหนุน   

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000   บาท   ได๎แกํ 
8.1 คําครุภัณฑ์ และวัสดุส านักงาน   

 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 งานวัดผลและประเมินผลมีครุภัณฑ์และวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ และเกิด

ประโยชน์กับนักเรียน – นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์อยํางค๎ุมคํา 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 ห๎องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์หลังจากเสร็จโครงการ 
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โครงการที่  54 

โครงการ  แขํงขันทักษะวิชาชีพ วิทยาลัยการชีพพระสมุทรเจดีย์    

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  วิชาการ     

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)     

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   และนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับข้อมูลตัวบ่งช้ีที ่ 1.3 ร๎อยละของผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ด๎วยสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน๎าที่ในการจัดการศึกษาเพ่ือ            ให๎

ผู๎เรียนมีความรู๎ด๎านทฤษฎี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  การจัดการแขํงขันทักษะทางวิชาชีพระดับวิทยาลัย เป็น

แนวทางหนึ่งที่มํุงเพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสฝึกทักษะตนเอง  เข๎ารํวมการแขํงขันเพ่ือให๎รู๎ ระดับความสามารถของ

ตนเอง สามารถน าจุดพกพรํองมาปรับปรุงแก๎ไขให๎มีทักษะที่ถูกต๎องและรู๎จักการแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานจริงตลอดจนสามารถน าไปใช๎ในการแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวันได๎  

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษาฝึกทักษะวิชาชีพ      

 5.2 ทุกแผนกวิชาจัดแขํงขันและเตรียมความพร๎อมทักษะวิชาชีพของสาขางานที่เปิดจัดการเรียนการสอน 
6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.นักเรียน นักศึกษาได๎ฝึกทักษะวิชาชีพทุกแผนกวิชา  

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชาเตรียมความพร๎อมการแขํงขันทักษะวิชาชีพ  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่        

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม2557 แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน 2557 เสนอโครงการเดือน

กันยายน 2557  
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 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนพฤศจิกายน 2557 ด าเนินโครงการเดือนธันวาคม 2557 สรุปผลรายงานผลเดือนมกราคม 

ปี 2558  ด าเนินโครงการที่แผนกวิชา      

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน         งบประมาณประจ าปี     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000     บาท ได๎แกํ  

 8.1 คําวัสดุฝึก    

 8.2 คําใช๎สอย 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1นักเรียน นักศึกษา ได๎ฝึกทักษะวิชาชีพทุกสาขางาน      

 9.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจการวิชาชีพที่ตนเองเรียนทุกสาขางาน  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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โครงการ 55 

โครงการ กันสาดแผงอลูมิเนียม 

19. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวิทยบริการและห๎องสมุด       ฝ่ายวิชาการ 

20. ลักษณะโครงการ โครงการการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพิเศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 

21. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

                     เพ่ือให๎สองคล๎องกับแผนการปฏิบตัริาชการ ของงบประมาณประจ าป ีพ.ศ.2558   ของส านักงานคณะกรร

มาการอาชีวศึกษา และรองรับการนประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558   ในมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช๎อาคารสถานท่ี 
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

22. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
             เนื่องดว๎ยจากศูนย์วิทยบริการและห๎องสมุด 3 ดี ให๎บริการนักเรียน นักส฿กษา และผู๎สนใจ ได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย สะดวก ในการสืบค๎นหาข๎อมูล ขําวสาร สื่อ

ตํางๆ จากอินเตอร์เน็ต สถานที่จึงจ าเป็น จัดท ากันสาดแผงอลูมิเนียม หน๎าห๎องสมุด และห๎องคอมพิวเตอร์ เพื่อให๎อย๎ูในที่รํม เนื่องจากอากาศข๎างนอกร๎อน และมีแสนงแดดจาก

ดวงอาทิตย์ สํองมาที่บอรด์ข๎อมูลขําวสาร ดังนั้นงานวิทยบริการฯ จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา  

23. วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือให๎นกัเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจ ได๎ข๎อมูลขําวสาร หน๎าห๎องดังกลําว อากาศไมํร๎อน และมองเห็น

ตัวหนังสือชัดเจนเสมอ  

24. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1กันสาดอลูมิเนียม  

6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจ มีความสุข อากาศไมํร๎อน ในการรับข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎จาก

บอร์ด  

7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 7.2 . หน๎าห๎องสมุด 3 ดี และหน๎าห๎องคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
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8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษางบประมาณ 

เป็นเงินทั้งสิ้น   20, 000.00  (ส องหมื่นบาทถ๎วน ) ได๎แกํ  กันสาดอลูมิเนียม 

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจ ได๎รับข๎อมูล ขําวสาร จากยอร์ด อากาศไมํร๎อน และมีความสุข  

10  . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

            10.0   จากการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการ 56 

โครงการ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวิทยบริการกและห๎องสมุด        ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพิเศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

                     เพ่ือให๎สองคล๎องกับแผนการปฏิบตัริาชการ ของงบประมาณประจ าป ีพ.ศ.2558    ของส านักงานคณะกรร

มาการอาชีวศึกษา และรองรับการนประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558   ในมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ตัวบํงช้ีที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช๎อาคารสถานท่ี 
ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
             เนื่องดว๎ยงานวิทยบริการและห๎องสมุด 3 ดี ให๎บริการแกํนักเรีนร นักศึกษา และผู๎สนใจ ได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย สะดวก ในการสืบค๎น ข๎อมูล ขําวสาร สื่อตํางๆ เชํน

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร ดังนั้นงานวิทยบริการกฯ จึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้นมา 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจ ได๎รับข๎อมูลที่หลากหลาย 
5.2  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดี ตํอห๎องสมุด 3 ดี 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1   หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร 

6.2. เชิงคุณภาพ 
6.2.1  นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจ ได๎รับข๎อมูล ขําวสาร เป็นปัจจุบันเสมอ 

7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 7.2 . ห๎องสมุด 3 ดี   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
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8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษางบประมาณ 

เป็นเงินทั้งสิ้น   20, 000.00  (ส องหมื่นบาทถ๎วน ) ได๎แกํ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และวารสาร 

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจได๎รับความรู๎ที่หลากหลาย และเป็นปัจจุบันเสมอๆ 

 

10  . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  

            10.0   จากการรายงานผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการ 57 
โครงการ     จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานวิทยบริการและห๎องสมุด       ฝ่ายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ โครงการการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพิเศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
เพ่ือให๎สองคล๎องกับแผนการปฏิบัติราชการ ของงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2558  ของส านักงานคณะกรรมาการ
อาชีวศึกษา และรองรับการนประเมินของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหาร
จัดการอาชีวศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล๎อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และ
การใช๎อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด๎วยงานวิทยบริการและห๎องสมุด ได๎เปิดให๎บริการ แกํนักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจ เข๎าสืบค๎นหาข๎อมูล ความรู๎ที่
หลากหลาย ซึ่งจะต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน ใช๎จัดบอร์ด การลงเวลา ฯลฯ  

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือให๎สร๎างบรรยากาศที่ดี ภายในห๎องสมุด 3 ดี จัดหนังสือให๎เป็นระเบียบ 
5.2  เพ่ือให๎สํงเสริม ให๎ผู๎ใช๎บริการห๎องสมุด 3 ดี มีเจตคติที่ดี ตํอห๎องสมุด 3 ดี  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
6.1. เชิงปริมาณ 

6.1.1 วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน  
6.2. เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได๎จัดบอร์ด ให๎ความรู๎ที่เป็นปัจจุบัน  
     7  . กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 
 7.2 . ห๎องสมุด 3 ดี  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

     8 . งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษางบประมาณ 

เป็นเงินทั้งสิ้น   10, 000.00  (หนึ่งหมื่นบาทถ๎วน)   ได๎แกํ  วัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 
     9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . ได๎มีการจัดบอร์ด ให๎ความรู๎เป็นปัจจุบันเสมอ 
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    10  . การติดตาม และการประเมินผล โครงการ  
  10.0   จากการรายงานผลการด าเนินโครงการ   
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โครงการที่ 58 

โครงการ จัดท าเอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบันทึกความร่วมมือ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ       √          โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 3.1 ยุทธศาสตร์  /นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

 ข๎อ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ข๎อ 5  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนภาคเอกชนและท๎องถิ่น  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดให๎มีความรํวมมือกับสภาอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและฝึกอาชีพรํวมกันเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎าน
วิชาชีพให๎เกิดทักษะและฝีมือที่มีคุณภาพ 

 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อพัฒนาและผลิตก าลังคนให๎มีความรู๎ ความช านาญในการประกอบอาชีพมากขึ้น 

5.2 วิทยาลัยและสถานประกอบการได๎ท าความรํวมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและ

การฝึกงานในสถานประกอบการ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

 -                           นักเรียน นักศึกษา (ระบบปกติและระบบทวิภาคี)  ปว ช .3 และ ปวส .2 
   -      ครูนิเทศ  ครูฝึกในสถานประกอบการ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
 -ด าเนินงานด๎านเอกสารและเข๎าถึงระบบข๎อมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอก 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
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7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.4 ด าเนินการ/พ.ค.2557-ก.ย.2558/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/ก.ย.2558/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   งบประมาณ    งบ   งบด าเนินงาน    

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   6,000   บาท ได๎แกํ 
8.1 คําเอกสาร  4,000  บาท 

8.2 คําป้ายความรํวมมือ 2,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการรํวมมือในการพัฒนาและผลิตก าลังคนให๎ตรงตามความ                           

ต๎องการของตลาดแรงงานได๎เพ่ิมมากข้ึน 

  9. 2  นักเรียน นักศึกษา  มีความพร๎อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

10.2  แบบสอบถามความพึงพอใจตํอผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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โครงการที่ 59 

โครงการ    ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากํอนฝึกงาน 

1.ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2.ลักษณะโครงการ           √           โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3.ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
10.3 เป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ข๎อ 4 ขยายการศึกษาระบบทวิภาคี สหกิจศึกษา โดยมีสัดสํวนผู๎เรียนทวิภาคี/สหกิจศึกษา 
เป็นร๎อยละ 30 และเน๎นการฝึกงาน  

4.สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 การออกฝึกงานเป็นหนึ่งในหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาเพ่ือมุํงฝึกด๎านทักษะวิชาชีพให๎กับ
นักเรียน นักศึกษา ได๎มีประสบการณ์ทางด๎านวิชาชีพนั้น เพ่ือป้อนสูํตลาดแรงงาน ตามความต๎องการของสถาน
ประกอบการและสังคม การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือชี้ทางลายละเอียด ความพร๎อมในด๎านตํางๆ 
กํอนออกฝึกงานเพื่อรองรับการประเมินภายในและภายนอกของวิทยาลัยฯ 

5.วัตถุประสงค์ 

10.4 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนตํางๆกํอนการฝึกงาน  
5.2  เพ่ือเตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรียน นักศึกษา กํอนออกฝึกงาน  

6.เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
5.3 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา (ระบบปกติและระบบทวิภาคี)  ปวช. 3 และ ปวส. 2 
      -       ครูนิเทศ   

5.4 เชิงคุณภาพ 
 -สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับการออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการแกํ นักเรียน นักศึกษา ครูนิเทศ 

7.กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

5.5 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

5.6 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

5.7 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
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5.8 ด าเนินการ/พ.ค.2557-ก.ย.2558/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.9 สรุปผล / รายงานผล/ก.ย.2558/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

8.งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน   งบประมาณ   งบ    งบด าเนินงาน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000   บาท ได๎แกํ 
5.10 คําเลํมบันทึกฝึกงาน  

5.11 คําป้ายไวนิล 

5.12 คําอาหารวําง  

9.ผลที่คาดว่าได้รับ 

5.13 นักเรียน นักศึกษา มีความพร๎อมทั้งด๎านรํางกาย และจิตใจกํอนฝึกงาน  

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

5.14  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

5.15 แบบสอบถามความพึงพอใจตํอผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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โครงการที่ 60 

โครงการ   พัฒนาศักยภาพครูในสถานประกอบการ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ       √          โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 2. 1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

 ข้อ 4 การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดให๎มีความรํวมมือกับสภาอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและฝึกอาชีพรํวมกันเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎าน
วิชาชีพให๎เกิดทักษะและฝีมือที่มีคุณภาพ  จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องมุํงเน๎นการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตรงตามความต๎องการด๎านวิชาชีพเพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิ
ภาคีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให๎ครูได๎ออกไปศึกษางานในสถานประกอบการตรงกับสาขางาน  

  4.2  เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูได๎มีความตระหนัก  และมองเห็นทิศทางในการจัดการเรียนการสอน   ระบบ
ทวิภาค ี

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

  -       ครูนิเทศ  ครูฝึกในสถานประกอบการ 
6.2 เชิงคุณภาพ 

- คณะครูของแผนกวิชาตําง ๆ น าความรู๎ที่ได๎จากการศึกษาดูงานในสถานประกอบการมาปรับใช๎กับ
การเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-ก.ย.2558/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/ก.ย.2558/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน    งบประมาณ    งบ    งบด าเนินงาน    

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    30,000    บาท ได๎แกํ 
8.1 คําจ๎างเหมารถ   20,000    บาท  

8.2 คําป้ายไวนิล  2 ,000  บาท 

8.3 คําอาหารกลางวัน/เบรก  8,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 คณะครูแผนกวิชาพณิชยการ  แผนกวิชาชํางยนต์  แผนกวิชาชํางไฟฟ้า  ได๎ไปศึกดูงานในสถาน
ประกอบการที่เก่ียวข๎องกับสาขาวิชา  และสาขางานที่จัดการเรียนการสอน  

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตํอผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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โครงการที่ 61 

โครงการ  สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ       √           โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

๑  .ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน  
และเชื่อมตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

            ยุทธศาสตร์ที่๓เสริมสร๎างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอยํางเสมอภาค 
      ๒. การประกันคุณภาพภายใน  

       มาตรฐานที่ ๓ตัวบํงชี้ที่ ๓ .๑๒ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากร ในการจัดอาชีวศึกษาฯ  
 ๓.  การประกันคุณภาพภายนอก  

            การจัดการและเพ่ิมโอกาสการศึกษาวชิาชีพให๎กว๎างขวางและตอํเนือ่ง  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์แกํผู๎เรียน และตรงตามเป้าหมายของ
หลักสูตร งานทวิภาคีจึงได๎จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีข้ึน  

เพ่ือสร๎างความสัมพันธ์และความเข๎าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู๎มาใช๎ 

เพ่ือป้องกันและแก๎ปัญหาในงานอาชีพและการด ารงชีวิต ทั้งนี ๎ โดยค านึงถึงความถนัด ความสนใจ  
และความแตกตํางระหวํางบุคคล รวมทั้งให๎มีการปลูกฝังคุณธรรม คํานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให๎แกํ  

ผู๎เรียน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ .๒๕๔๒ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ )      พ.ศ.
๒๕๔๕ เพ่ือให  ๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู๎ทางทฤษฎีอันเป็นสากล  

และภูมิปัญญามาพัฒนาผู๎รับการศึกษาให๎ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะสามารถน าไปใช๎งานได๎อยําง
เต็มประสิทธิภาพ 
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5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.2 เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจบทบาทและหน๎าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ 

5.3  เพื่อสร๎างความสัมพันธ์ ความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

5.4 เพ่ือมอบป้ายความรํวมมือให๎กับบริษัทที่รํวมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงานในสถานประกอบการ 
- ครูที่รับผิดชอบงานทวิภาคีของแผนกวิชาที่เปิดสอนระบบทวิภาคีหรือผู๎ที่เก่ียวข๎อง 
- ครูฝึกในสถานประกอบการที่รํวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  

6.2   เชิงคุณภาพ 

-สถานประกอบการที่รํวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
- การติดตามผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557-ก.ย.2558/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-ก.ย.2558/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/ก.ย.2558/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   งบประมาณ    งบ    งบด าเนินงาน     
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    20,000   บาท  (ถัวเฉลี่ย 4 ครั้ง/1 ภาคเรียน) 
8. 1 จัดท าป้ายไวนิล /แผํนป้ายความรํวมมือกับสถานประกอบการ   

8.2 คําเครื่องเขียน       

8.3 กระดาษส าหรับจัดท าเอกสาร    
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8.4 คําอาหารวํางและอาหารกลางวัน   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน            
ระบบทวิภาคี 

9.2 ครูฝึกของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึกอาชีพให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาวิชาและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

9.3 สถานประกอบการให๎ความรํวมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเข๎าฝึกภาคปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 
9.4 วิทยาลัยรับทราบปัญหาตําง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอนที่ผําน ๆ มา และน ามา 

วางแผนในการพัฒนาผู๎เรียนให๎ตรงตามความต๎องการของสถานประกอบการ 
10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 ประเมินผลโดยใช๎แบบสอบถาม 
10.2 ประเมินผลโดยสังเกตความสนใจ และความรํวมมือของผู๎เข๎ารับการอบรม  
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โครงการที่ 62 

โครงการ    รองรับการการประเมินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสูํความเป็นเลิศประจ าปี 2558 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ       √           โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 2. 1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

 ข้อ 7 การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษาเป้าหมายในการด าเนินนโยบาย  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดให๎มีความรํวมมือกับสภาอุตสาหกรรม
และสถานประกอบการ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและฝึกอาชีพรํวมกันเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด๎าน
วิชาชีพให๎เกิดทักษะและฝีมือที่มีคุณภาพ  จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะต๎องมุํงเน๎นการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎มีคุณภาพตรงตามความต๎องการด๎านวิชาชีพเพ่ือให๎การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิ
ภาคีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงต๎องมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสูํความเป็นเลิศ เพ่ือให๎
การด าเนินงานด๎านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือยกระดับ/พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให๎มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทาง

ที่ก าหนด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
  -      จ านวนนักเรียน และจ านวนสถานประกอบการที่รํวมกันจัดการเรียนในระบบทวิภาคี 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

- ความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาและสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน  
การสอนรํวมกันในระบบทวิภาคี 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/ก.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.4 ด าเนินการ/ก.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ,งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/ก.ย.2558/งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน    งบประมาณ     งบ     งบด าเนินงาน  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   6,000    บาท ได๎แกํ 
8.1 คําป้ายไวนิล  1 ,000 บาท 

8.2 คําเอกสารในการด าเนินการ  2,000บาท 

8.3 คําอาหารกลางวัน/เบรก    4,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

เพ่ิมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษารํวมกับสถาน
ประกอบการ และชํวยให๎ครูในแผนกวิชาชีพได๎เรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพด๎านการจัดการเรียนการสอนให๎ตรง
ตามความต๎องการของ สถานประกอบการที่เก่ียวข๎องกับสาขาวิชา  และสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตํอผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
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โครงการที่ 63 

โครงการ จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายระบบศธ.02 

1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  2 ลักษณะโครงการ 

 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   

 

  
 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 
 

 
 

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)   

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   

 
 

ยุทธศาสตร์สอศ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล      

 
 

ด้วยระบบศธ.02มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดเก็บประวัตินักเรียน นักศึกษา ผลการเรียน  

 

หลักสูตร และอ่ืนๆอีกมากมายซึ่งมีความจ าเป็นต่อวิทยาลัยในการจัดระบบนั้นเป็นสิ่งส าคัญงานทะเบียน   

 

จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายระบบศธ.02เพ่ือเป็นการเก็บรักษาข้อมูลไม่ให้สูญหาย  

5 วัตถุประสงค์       

 

5.1 เพ่ือเป็นการจัดระบบการรักษาข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ถูกท าลายหรือสูญหาย 

 

5.2 เพ่ือให้มีเครื่องแม่ขายที่เป็นส่วนกลาง ไม่ปะปนกับการใช้งาตนในส่วนอื่น ๆ  

6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  

6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ ศธ.02 จ านวย 1 เครื่อง   

 

6.2 เชิงคุณภาพ       

 

 6.2.1 การจัดระบบ ศธ.02 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    

 

7.1 น าเสนอโครงการ (ต.ค.57)     

 

7.2 ขออนุมัติโครงการ(พ.ย.-ธ.ค.57)     

 

7.3 ประชุมวางแผน(ธ.ค.57)      

 

7.4 ด าเนินงานตามโครงการ(ม.ค.-มิ.ย.58)     

 

7.5 
สรุป/รายงานผล(ก.ค.-ก.ย.58) 
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8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 

จากเงิน งบประมาณ งบด าเนินการ      

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

 

40,000 บาท ได้แก่   

 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ ศธ.02 จ านวย 1 เครื่อง   

9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 

9.1 งานทะเบียนมีระบบการรักษาข้อมูล นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ถูกท าลายหรือสูญหาย 

 

9.2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ ศธ.02 จ านวย 1 เครื่อง   

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 

10.1 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 64 

โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ all in one 

1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  2 ลักษณะโครงการ 

 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   

 

  
 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 
 

 
 

โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)  

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 
 

นโยบายบริหารจัดการอาชีวศึกษา มิติที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพในด๎านบริหารการจัดการ 

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล      

 
 

ด๎วยงานทะเบียนมีงานตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการเอกสารนักเรียน-นักศึกษาที่งระดับชั้น 

 

ปวช.-ปวส.ทั้งวิทยาลัยฯ แตํยังขาดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวก ให๎การท างาน  

 

คนรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น    

5 วัตถุประสงค์       

 

5.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ all in one ส าหรับใช๎ในงานทะเบียน  

 

5.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท าเอกสารตํางๆที่เก่ียวข๎องกับงาน   

6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  

6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ all in one จ านวน 1 ชุด   

 

6.2 เชิงคุณภาพ       

 

 6.2.1 ด าเนินงานด๎านการจัดท าเอกสารตํางๆได๎อยํางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    

 

7.1 น าเสนอและขออนุมัติโครงการ (ต.ค.57)     

 

7.2 ขออนุมัติโครงการ(พ.ย.-ธ.ค.57)     

 

7.3 ประชุมวางแผนด าเนินการ (ธ.ค.57)     

 

7.4 ด าเนินงานตามโครงการ(ม.ค.-มิ.ย.58)     

 

7.5 สรุปผลโครงการ/รายงานผล(ก.ค.-ก.ย.58)    

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    
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จากเงิน งบประมาณ  งบด าเนินการ      

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  บาท ได๎แกํ   

 

8.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ  all in one จ านวน 1 ชุด 30,000 บาท    

9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 

9.1 ได๎เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ all in one จ านวน 1 ชุด    

 

9.2 งานทะเบียนมีครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึนในการชํวยอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 

10.1 แบบประเมินโครงการ      
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โครงการที่ 65 

โครงการ จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ 

1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
   2 ลักษณะโครงการ 

 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   

 

  
 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 
 

 
 

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 
 

ยุทธศาสตร์ของศอส.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล      

 
 

ปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจด้านจัดการระบบสื่อสารต่างๆท า 

 

ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แตกต่างไป ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนอยู่ในกฏระเบียบของวิทยาลัยๆงานทะเบียนจึงได้  

 

จัดท าคู่มือนักเรียนขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบแนวทางปฏิบติที่ชัดเจนและเป็นแนวในการ  

 

ประพฤติปฏิบัติของนักเรียนต่อไป      

5 วัตถุประสงค์       

 

5.1 เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบคู่มือนักเรียนของวิทยาลัย  

 

5.2 เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจและทราบในกฏระเบียบของวิทยาลัยฯ   

6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  

6.1.1 คู่มือนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ จ านวน 500 เล่ม   

 

6.2 เชิงคุณภาพ       

 

 6.2.1 นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับคู่มือนักเรียนไปไว้ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติตามในด้าน 

 

 ระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฏของวิทยาลัยได้ดียิ่งข้ึน   

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    

 

7.1 น าเสนอและขออนุมัติโครงการ (ต.ค.57)     

 

7.2 ขออนุมัติโครงการ(พ.ย.-ธ.ค.57)     

 

7.3 ประชุมวางแผนด าเนินการ (ธ.ค.57)     

 

7.4 ด าเนินงานตามโครงการ(ม.ค.58-มิ.ย.58)    
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7.5 สรุปผลโครงการ/รายงานผล(ก.ค.-ก.ย.58)    

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 

จากเงิน งบประมาณ  งบด าเนินการ      

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  บาท ได้แก่   

 

8.1 คู่มือนักเรียน นักศึกษาระบบปกติ 500 เล่ม 30,000 บาท    

9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 

9.1 นักเรียน นักศึกษา มีคู่มือไว้เป็นแนวทางปฏิบัติตามกฏระเบียบวิทยาลัย  

 

9.2 ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าใจและทราบในกฏระเบียบของวิทยาลัยฯ  

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 

10.1 แบบสอบถาม      

 

10.2 แบบประเมินโครงการ      
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โครงการที่ 66 

โครงการ จัดซื้อวัสดุส านักงานทะเบียน 

1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน 
   2 ลักษณะโครงการ 

 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   

 

  
 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 
 

 
 

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 
 

ยุทธศาสตร์สอศ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล      

 
 

วัสดุส านักงานนับว่ามีความส าคัญต่อส านักงานองค์การในการน ามาช่วยในการปฏิบัติงาน  

 

ให้มีความสะดวก เช่นในการออกเอกสารการเรียน ของนักเรียนปกติและเทียบโอนความรู้ประสบการณ์งาน  

 

ทะเบียนจึงมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ทั้งวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวรเพื่อการจัดเก็บและ 

 

ด าเนินงานได้อย่างมีระบบมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียง   

5 วัตถุประสงค์       

 

5.1 เพ่ือให้การด าเนินงานในงานทะเบียนรวดเร็วมีระบบและมีประสิทธิภาพ  

 

5.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน    

 
 

ต่อผู้มีพระคุณ      

6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  

6.1.1 กระดาษจัดท าใบรบ.แบบยาวและแบบสั้น 300 แผ่น   

  

6.1.2 กระดาษพิมพ์ใบวุฒิบัติ 1,000 แผ่น     

  

6.1.3 หมึกส าหรับปริ้นเอกสาร 5 หลอด    

  

6.1.4 ซองกระดาษส าหรับใส่ใบรบ. 1,000 ซอง    

 

6.2 เชิงคุณภาพ       

 

 6.2.1 มีวัสดุการจัดท าเอกสารใบค าร้อง,ใบรบ.อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ  

 
 

6.2.2 มีวัสดุตรงตามความต้องการ     

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    
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7.1 น าเสนอและขออนุมัติโครงการ (ต.ค.-พ.ย.57)     

 

7.2 ประชุมวางแผนด าเนินกสน (ธ.ค.57)     

 

7.3 ด าเนินงานตามโครงการ(ธ.ค.57-ก.ค.58)    

 

7.4 สรุปผลโครงการ/รายงานผล(ส.ค.-ก.ย.58)    

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 

จากเงิน งบประมาณ  งบด าเนินการ      

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท ได้แก่   

 

8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 10,000 บาท    

 
 

       

9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 

9.1 ได้รับวัสดุในการจัดท าใบค าร้อง,ใบรบ.ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

 

9.2 มีวัสดุได้ตรงและเพียงพอต่อความต้องการ    

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 

10.1 แบบประเมินโครงการ      
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โครงการที่ 67 

โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์งานทะเบียน 

1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน 
    2 ลักษณะโครงการ 

 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   

 

  
 

โครงการตามภาระงานประจ า    

 
 

 
 

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)   

3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   

 
 

ยุทธศาสตร์สอศ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล      

 
 

เนื่องด้วยงานทะเบียนมีเอกสารส าคัญของนักเรียน-นักศึกษาที่จะต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือการ  

 

ตรวจสอบและต้องจัดเก็บให้เป็นระบบ ดังนั้นเพื่อการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

จึงต้องมีครุภัณฑ์และเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  จึงให้จัดท าโครงการจัดหาครุภัณฑ์ 

 

งานทะเบียนขึ้น       

5 วัตถุประสงค์       

 

5.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติตนให้การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี  

 

5.2 เพ่ือให้มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหา   

6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 
6.1 เชิงปริมาณ       

  

6.1.1 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้     

  

6.1.2 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 2 ตู้     

  

6.1.3 เครื่องปริ้นเตอร์และอ้ิงเจ๊ต จ านวน 2 เครื่อง    

 

6.2 เชิงคุณภาพ       

 

 6.2.1 มีคุรุภัณฑ์ไว้ด าเนินการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ    

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่     

 

7.1 น าเสนอโครงการ (ต.ค.57)     

 

7.2 ขออนุมัติโครงการ(พ.ย.-ธ.ค.57)     

 

7.3 ประชุมวางแผน(ธ.ค.57)      
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7.4 ด าเนินงานตามโครงการ(ม.ค.-มิ.ย.58)     

 

7.5 สรุป/รายงานผล(ก.ค.-ก.ย.58)     

8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 

จากเงิน งบประมาณ งบด าเนินการ      

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

 

50,000 บาท ได้แก่   

 

8.1 ตู้เหล็ก 15 ลิ้นชัก 2 ตู้ 

 

  

 

8.2 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 2 ตู้    

 

8.3 เครื่องปริ้นเตอร์และอ้ิงเจ๊ต จ านวน 2 เครื่อง   

9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 

9.1 ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี   

 

9.2 เอกสารมีที่เก็บรักษาอย่างเป็นระบบเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหา   

10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 

10.1 แบบประเมินโครงการ      
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โครงการที่ 68 

 โครงการ จัดท าบัตรนักเรียน- นักศึกษา 
 1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน 

    2 ลักษณะโครงการ 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   

 

 

  
 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 

 
 

 
 

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  

 3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 

 
 

ยุทธศาสตร์สอศ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

 4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล      

 

 
 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้เปิดท าการเรียนการสอนทั้งระบบปกติและระบบ  

 

 

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ทั้งในระดับปวช.และปวส.ซึ่งต้องมีบัตรประจ าตัวนักเรียนเพื่อใช้ใช้แสดง
สิทธิ์ 

 

การเป็นนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัยฯงานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา   

 5 วัตถุประสงค์       

 

 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียนเพื่อแสดงยืนยันการเป็นนักเรียนนักศึกษา  

 

 

5.2 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษามีความสะดวกในการติดต่อกับทางวิทยาลัย   

 

 
 

ต่อผู้มีพระคุณ      

 6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 

 
6.1 เชิงปริมาณ       

 

  

6.1.1 บัตรนักเรียน-นักศึกษา จ านวน 1,000 ใบ    

 

  

6.1.2 หมึกส าหรับปริ้นบัตรนักเรียน-นักศึกษาจ านวน 3 ตลับ   

 

 

6.2 เชิงคุณภาพ       

 

 

 6.2.1 นักเรียน-นักศึกษามีบัตรประจ าตัวนักเรียนไว้เพื่อแสดงยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียน 

 

 
 

6.2.2 เป็นนักเรียน-นักศึกษาของวิทยาลัย    

 7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    

 

 

7.1 น าเสนอและขออนุมัติโครงการ (ต.ค.-พ.ย.57)     

 

 

7.2 ประชุมวางแผนด าเนินกสน (ธ.ค.57)     
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7.3 ด าเนินงานตามโครงการ(ธ.ค.57-ก.ค.58)    

 

 

7.4 สรุปผลโครงการ/รายงานผล(ส.ค.-ก.ย.58)    

 8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 

 

จากเงิน งบประมาณ  งบด าเนินการ      

 

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000  บาท ได้แก่   

 

 

8.1 บัตรนักเรียน 30,000 บาท    

 

 

8.2 หมึกปริ้นบัตร 5,000 บาท    

 9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 

 

9.1 นักเรียน-นักศึกษาระดับปวช.และปวส.ทุกระดับชั้นมีบัตรประจ าตัว  

 

 
 

นักเรียน-นักศึกษาไว้แสดงยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียน   

 

 

9.2 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษามีความสะดวกในการติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ   

 10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 

 

10.1 แบบประเมินโครงการ      
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โครงการที่ 69 

 โครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา ภาคปกติ 
 1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

    2 ลักษณะโครงการ 
 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   

 

 

  
 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 

 
 

 
 

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  

 3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 

 
 

ยุทธศาสตร์สอศ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

 4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล      

 

 
 

ด้วยวิทยาลัยฯต้องมีการลงทะเบียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาในทุกภาคเรียน  

 

 

เพ่ือให้ผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษาทราบถึงหลักสูตรระเบียบกฏเกณฑ์  อีกท้ังยังช่วยในการใช้ชีวิต
ใน 

 

 

สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจากความร่วมมือของครู  ผู้ปกครอง และนักเรียน-นักศึกษา 

 

 

งานทะเบียนจึงจัดท าโครงการประชุมผู้ปกครองขึ้น     

 5 วัตถุประสงค์       

 

 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาสามารถลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1,2 ตามก าหนดที่ทางวิทยาลัยฯ 

 

 
 

จัดขึ้น       

 

 

5.2 เพ่ือให้มีการติดต่อสือสารกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

 

 

5.3 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาและผู้ปกครองรู้จักหลักเกณฑ์และกฏระเบียบที่ทางวิทยาลัยก าหนด  

 6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 

 
6.1 เชิงปริมาณ       

 

  

6.1.1 ผู้ปกครองและนักเรียน-นักศึกษาจ านวน 560 คน   

 

 

6.2 เชิงคุณภาพ       

 

 

 6.2.1 นักเรียน-นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาได้ตามก าหนดและอยู่ในระเบียบของวิทยาลัยฯ  

 
 

6.2.2 ผู้ปกครองช่วยเป็นกลไกลความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนร่วมกับวิทยาลัยฯ 

 7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    

 

 

7.1 น าเสนอโครงการ (ต.ค.57)      
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7.2 ขออนุมัติโครงการ(ต.ค.57)     

 

 

7.3 ประชุมวางแผน (ต.ค.-พ.ย.)     

 

 

7.4 ด าเนินงานตามโครงการ(ต.ค.57-ก.ย.58)    

 

 

7.5 สรุปผลโครงการ/รายงานผล(ก.ย.58)     

 8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 

 

จากเงิน บ ารุงการศึกษา  งบด าเนินการ     

 

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

 

30,000 บาท ได้แก่   

 

 

8.1 อาหารว่าง2ภาคเรียน ปวช.-ปวส.ทุกระดับชั้น 28,000 บาท   

 

 

8.2 ป้ายไวนิลผประชุมผู้ปกครอง2ป้าย) 2,000 บาท   

 9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 

 

9.1 ผู้ปกครองและนักเรียนได้ลงทะเบียนตามที่ทางวิทยาลัยด าหนด   

 

 
 

       

 

 

9.2 มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   

 10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 

 

10.1 แบบสอบถามโครงการ      
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โครงการที่ 70 

 โครงการ อาหารว่างและป้ายไวนิลในการประชุม-ลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ 

 1 ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
    2 ลักษณะโครงการ 

 

โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ   

 

 

  
 

โครงการตามภาระงานประจ า   

 

 
 

 
 

โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)  

 3 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 

 
 

ยุทธศาสตร์สอศ.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

 4 สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล      

 

 
 

ด้วยวิทยาลัยได้เปิดท าการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 

 

 

ซึ่งในแต่ละภาคต้องมีการลงทะเบียนและรับฟังข้อชี้แจงแวนโยบายจากวิทยาลัยฯเพ่ือรับทราบกฏระเบียบ  
เกณฑ์ 

 

การใช้ชีวิตในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพงานทะบียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น   

 5 วัตถุประสงค์       

 

 

5.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาระบบเทียบโอนได้ลงทะบียนตามวันเวลาที่วิทยาลัยก าหนด  

 

 

5.2 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาระบบเทียบโอนได้รับทราบข้อมูลแนวนโยบายตามที่ก าหนด  

 6 เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ      

 

 
6.1 เชิงปริมาณ       

 

  

6.1.1 นักเรียน-นักศึกษาระบบเทียบโอนสามารถลงทะเบียนได้ตามก าหนดของวิทยาลัย  

 

 

6.2 เชิงคุณภาพ       

 

 

 6.2.1 นักเรียน-นักศึกษาระบบเทียบโอนสามารถลงทะเบียนรายวิชาได้ตามก าหนดของ  

 

 
 

วิทยาลัยฯ       

 7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่    

 

 

7.1 น าเสนอโครงการ (ต.ค.57)      

 

 

7.2 ขออนุมัติโครงการ(ต.ค.57)     

 

 

7.3 ประชุมวางแผน (ต.ค.-พ.ย.)     
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7.4 ด าเนินงานตามโครงการ(ต.ค.57-ก.ย.58)    

 

 

7.5 สรุปผลโครงการ/รายงานผล(ก.ย.58)     

 8 งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

 

 

จากเงิน บ ารุงการศึกษา  งบด าเนินการ     

 

 
 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 

 

30,000 บาท ได้แก่   

 

 

8.1 อาหารว่าง2ภาคเรียน ปวช.-ปวส.ทุกระดับชั้น 28,000 บาท   

 

 

8.2 ป้ายไวนิลผประชุมผู้ปกครอง2ป้าย) 2,000 บาท   

 9 ผลที่คาดว่าได้รับ       

 

 

9.1 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาระบบเทียบโอนได้ลงทะบียนตามวันเวลาที่วิทยาลัยก าหนด  

 

 

9.2 เพ่ือให้นักเรียน-นักศึกษาระบบเทียบโอนได้รับทราบกฏเกณฑ์แนวนโยบายตามที่ก าหนด  

 

 
 

       

 10 การติดตาม และการประเมินผล โครงการ     

 

 

10.1 แบบสอบถามโครงการ      
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โครงการที ่ 71 

โครงการ   จัดท าวารสารวิทยาลัย 

1. ชื่อบุคคล /หนํวยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

         โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรฐานที่ 2  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 ด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปวชและปวส .ทั้งหลักสูตรปกติ และ

หลักสูตรเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยทั้งนี้เพ่ือ

เป็นการเผยแพรํขําวสารและกิจกรรมตํางๆ ของวิทยาลัยที่จัดขึ้น งานประชาสัมพันธ์จึงได๎ด าเนินโครงการจัดท าวารสาร

ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารความเคลื่อนไหว การจัดกิจกรรมด๎านการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตํางๆ ให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและหนํวยงานอื่นได๎รับทราบ 
 5. 2 เพ่ือเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎กับวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 วารสารวิทยาลัยรายปักษ์ 3 เดือน จ านวน 200 เลํม  
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ครู ,บุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน นักศึกษา และหนํวยงานภายนอกได๎รับทราบขําวสารและ
ความเคลื่อนไหวทั่วถึง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 
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 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  งบประมาณ งบ   ด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20, 000  บาท  ได๎แกํ 
 8.1 วารสารรายปักษ์ 3 เดือน  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและหนํวยงานภายนอกได๎รับทราบขําวสารอยํางทั้วถึง  
 9.1.2  .สร๎างภาพลักษณ์ให๎กับวิทยาลัย  
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการที ่72 

โครงการ   จัดท าป้ายไวนิล และคัตเอ๎าท์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

         โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรฐานที่ 2  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 ด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปวช .และปวส.ทั้งหลักสูตรปกติ และ

หลักสูตรเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ ซึ่งต๎องมีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและความเคลื่อนไหวตํางๆไ ที่ทาง

วิทยาลัยฯ จัดขึ้นให๎กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได๎รับทราบ งานประชาสัมพันธ์จึงได๎ด าเนินโครงการจัดท าป้ายไวนิล

และคัตเอ๎าท์ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ขึ้น ของวิทยาลัยที่จัด 

 วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารความเคลื่อนไหว การจัดกิจกรรมด๎านการเรียนการสอนและ
กิจกรรมตํางๆ ให๎กับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและหนํวยงานอื่นได๎รับทราบ 
 5. 2 เพ่ือเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎กับวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 แผํนป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ จ านวน 50 แผํน  
  6.1. 2 แผํนป้ายคัตเอ๎าท์ ประชาสัมพันธ์ จ านวน 50 แผํน  
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 วิทยาลัยมีแผํนป้ายคัตเอ๎าท์ไว๎ส าหรับเผยแพรํข๎อมูลให๎บุคคลได๎รับทราบ 
    6 .2. 2 วิทยาลัยมีแผํนป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ไว๎ส าหรับเผยแพรํข๎อมูลให๎บุคคลได๎รับทราบ  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
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 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  งบประมาณ งบ   ด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5, 000  บาท  ได๎แกํ 
 8.1 ป้ายไวนิล  2, 000  บาท  
 8.2 ป้ายคัตเอ๎าท์ 3, 000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและหนํวยงานภายนอกได๎รับทราบขําวสารอยํางทั้วถึง  
 9.1.2  .สร๎างภาพลักษณ์ให๎กับวิทยาลัย  
 9.1.3 วิทยาลัยมีปริมาณยอดผู๎เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 186 of 396 
 

โครงการที ่ 73 

โครงการ   จัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

1. ชื่อบุคคล /หนํวยงานรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

          โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 มาตรฐานที่ 2  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 ด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เปิดท าการเรียนการสอนในระดับปวช .และปวส.ทั้งหลักสูตรปกติ และ

หลักสูตรเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ ซึ่งมีการรับสมัครการจัดกิจกรรมตํางๆ ที่หลากหลายทั้งนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ปริมาณยอดนักเรียน  –นักศ  ึกษาให๎ได๎ตามเป้าหมายงานประชาสัมพันธ์จึงได๎ด าเนินโครงการจัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ์ 

 วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อเป็นการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารในด๎านตํางๆ ของวิทยาลัย ให๎กับบุคคลภายนอกได๎รับทราบ 
 5. 2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณยอดนักเรียน นักศึกษา  

 5.3 เพ่ือเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎ทางวิทยาลัย 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 แผํนพับแนะน า ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยหลักสูตรปกติจ านวน 3, 000 แผํน  
  6.1. 2 แผํนพับแนะน าประชาสัมพันธ์วิทยาลัยหลักสูตรเทียบโอนฯ จ านวน 3 , 000 แผํน  
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 วิทยาลัยมีแผํนพับส าหรับเผยแพรํข๎อมูลให๎บุคคลได๎รับทราบ 
    6.2. 2 วิทยาลัยมีแผํนพับประชาสัมพันธ์ทั้งหลักสูตรปกติและเทียบโอน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 
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 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  งบประมาณ  งบ   ด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20, 000  บาท  ได๎แกํ 
 8.1 แผํนพับภาคปกติ  3, 000  แผํน จ านวน 10 , 000 บาท  
 8.2 แผํนพับภาคระบบเทียบโอน 3, 000 แผํน จ านวน 10 , 000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและหนํวยงานภายนอกได๎รับทราบขําวสารอยํางทั้วถึง  
 9.1.2  .สร๎างภาพลักษณ์ให๎กับวิทยาลัย  
 9.1.3 วิทยาลัยมีปริมาณยอดผู๎เรียนเพ่ิมมากข้ึน 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 75 

โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องพิมพ์ 

21.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

22.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

23. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,ฯนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสอศ.
พร๎อมทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

24. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี  การสื่อสาร และข๎อมูลสารสนเทศท่ีต๎องการความเชื่อมโยงข๎อมูล การ

จัดเก็บข๎อมูลการรายงานผลที่เป็นระบบ เป็นหมวดหมูํและมีความเป็นมาตรฐานถูกต๎อง รวดเร็ว จึงมีความ

จ าเป็นที่ต๎องเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ในส านักงานเพื่อให๎มีความคลํองตัวในการ

ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

25. วัตถุประสงค ์

25.1 เพ่ือให๎การจัดเก็บข๎อมูลมีระบบท่ีดี 

25.2 เพ่ือให๎การค๎นหาข๎อมูลมีความสะดวกและคลํองตัวในการท างาน 

25.3 เพ่ือให๎การรายงานผลข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูลรวดเร็วขึ้น 

26.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

26.1 เชิงปริมาณ 

26.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง 

26.1.2 เครื่องพิมพ์(สี) จ านวน 1 เครื่อง 
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26.1.3 ตู๎กระจก 3 ชั้น บานใส 

26.1.4 ตู๎ใสํเอกสาร 3 ชั้น แบบทึบ 

26.1.5 โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ีท างาน 

26.2 เชิงคุณภาพ 

26.2.1 ท าให๎การท างานมีความคลํองตัว มีระบบ เป็นหมวดหมูํและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน 

27. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

27.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

27.2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎าง 

27.3 ด าเนินงานตามโครงการฯ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

27.4 สรุปและรายงานผล 

28. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงินบ ารุงการศึกษางบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   30,000  บาท   ได๎แกํ 
28.1 คอมพิวเตอร์ประมวลผล  จ านวน 1 ชุด 

28.2  เครื่องพิมพ์ (สี)  จ านวน 1 เครื่อง 

28.3 ตู๎กระจก 3 ชั้น บานใส 

28.4 ตู๎ใสํเอกสาร 3 ชั้น แบบทึบ 

28.5 โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ีท างาน 

29. ผลที่คาดว่าได้รับ 

29.1 ได๎ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ 

29.2 ท าให๎การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ ระบบไอที (IT) มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

30. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

30.1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 

โครงการที่ 75 
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โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องพิมพ์  (อศจ)  

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,ฯนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสอศ.
พร๎อมทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี  การสื่อสาร และข๎อมูลสารสนเทศท่ีต๎องการความเชื่อมโยงข๎อมูล การ

จัดเก็บข๎อมูลการรายงานผลที่เป็นระบบ เป็นหมวดหมูํและมีความเป็นมาตรฐานถูกต๎อง รวดเร็ว จึงมีความ

จ าเป็นที่ต๎องเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ในส านักงานเพื่อให๎มีความคลํองตัวในการ

ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือให๎การจัดเก็บข๎อมูลมีระบบท่ีดี 

5.2 เพ่ือให๎การค๎นหาข๎อมูลมีความสะดวกและคลํองตัวในการท างาน 

5.3 เพ่ือให๎การรายงานผลข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูลรวดเร็วขึ้น 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง 

6.1.2 เครื่องพิมพ์(สี) จ านวน 1 เครื่อง 

6.1.3 ตู๎กระจก 3 ชั้น บานใส 

6.1.4 ตู๎ใสํเอกสาร 3 ชั้น แบบทึบ 

6.1.5 โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ีท างาน 
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6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ท าให๎การท างานมีความคลํองตัว มีระบบ เป็นหมวดหมูํและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

7.2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎าง 

7.3 ด าเนินงานตามโครงการฯ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

7.4 สรุปและรายงานผล 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงินบ ารุงการศึกษางบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    95,000    บาท   ได๎แกํ 
8.1 คอมพิวเตอร์ประมวลผล  จ านวน 1 ชุด 

8.2  เครื่องพิมพ์ (สี)  จ านวน 1 เครื่อง 

8.3 ตู๎กระจก 3 ชั้น บานใส 

8.4 ตู๎ใสํเอกสาร 3 ชั้น แบบทึบ 

8.5 โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอ้ีท างาน 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ได๎ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ 

9.2 ท าให๎การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ ระบบไอที (IT) มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 77 

โครงการ  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ.พร๎อม
สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วัสดุส านักงานนับวํามีความส าคัญตํอส านักงานและ องค์การ ในการน ามาใช๎ ชํวยในการปฏิบัติงานให๎มี
ความสะดวก ประหยัดแรงงาน ในการด าเนินงานรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรม  มี
ความจ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ  อุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงานในการจัดด าเนินงานโครงการตํางๆ  การพิมพ์งาน  รายงาน
ตํางๆ  ซึ่งเป็นของใช๎วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุถาวร  เพื่อการจัดเก็บและด าเนินงานได๎อยํางมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ    ดังนั้นการจัดหาวัสดุอุปรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอการใช๎งานจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ืออ านวยความสะดวก 

ให๎กับครูผู๎สอน 

5.2 เพ่ือให๎การด าเนินงานในแผนกวิชาการจัดการโรงแรม มีระบบ และประสิทธิภาพเพ่ือ 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ได๎วัสดุส านักงานเพ่ือใช๎การท างานในส านักงาน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ระบบการจัดเก็บเอกสารรวดเร็ว  
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6.2.2 การจัดเก็บเอกสารเป็นระบมากขึ้น 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

7.2 ขออนุมัติจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อ 

7.3 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

7.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน   เงินบ ารุงการศึกษางบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     7,000    บาท   ได๎แกํ 
8.1 แฟ้มแขวน 

8.2 แฟ้มใสํเอกสาร 

8.3 หมึกเครื่องพิมพ์ 

8.4 กระดาษ A4 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 มีความพร๎อมและรองรับงานของวิทยาลัยฯ 

9.2 เอกสารเป็นระบบมากขึ้น 

9.3 ป้องกันเอกสารสูญหาย 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 78 
โครงการ   ซํอมแซมเครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ห๎องเรียน 2106 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และฯนโยบายของสอศ.

พร๎อมทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ 3 . 8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาะแวดล๎อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา และการใช๎อาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่มีการใช๎งานทางด๎านการเรียนการสอน การสนับสนุนทางการศึกษา

อยํางตํอเนื่อง ท าให๎อาจกํอให๎เกิดการช ารุดเสียหาย อันจะเป็นเหตุให๎ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และ
การให๎การสนับสนุนทางการศึกษาลดลง หรืออาจกํอให๎เกิดอันตรายได๎ซึ่งถ๎ามีการซํอมบ ารุงอยํางทันทีจะท าให๎
การเสียหายของครุภัณฑ์ไมํขยายตัวออกไปจนไมํสามารถซํอมแซมได๎  

ดังนั้นการจัดเตรียมความพร๎อมส าหรับการซํอมบ ารุงครุภัณฑ์จึงกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอการเรียนการ
สอน และการสนับสนุนทางการศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือซํอมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางตํอเนื่อง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
6.1 เชิงปริมาณ 

5.1. 1 ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ทางด๎านการศึกษาและการสนับสนุนทางการศึกษาอยูํในสภาพ
พร๎อมใช๎งานได๎ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
5.2.1 ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ทางด๎านการศึกษา และการสนับสนุนทางการศึกษาสามารถใช๎งาน

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 จัดท าโครงการ/ขอนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
7.2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎าง 
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7.3 ด าเนินโครงการฯ ระหวําง เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 –เดือนกันยายน พ.ศ.2558ณ วิทยาลัยการ
อาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.4 ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงินอุดหนุน งบ คําบริหารโครงการ 
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     5,000  บาท      

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ครุภัณฑ์ของวิทยาลัยฯ ทางด๎านการศึกษา และการสนับสนุนทางการศึกษาอยูํในสภาพ  

สมบูรณ์พร๎อมใช๎งาน 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่  79 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ.พร๎อม
ทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบํงชี้ที่ 3.10 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเกิดข้ึนได๎ จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ทั้งในงานอาชีพและการด าเนินชีวิต ซึ่งการพัมนาจะเกดขึ้นได๎จากประสบการณ์ด๎านการศึกษา การ
ฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน  เพ่ือน ามาพัมนาการปฏิบัติงานในหน๎าที่  ให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันควรมีการพัฒนาด๎านคุรธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได๎รับความรู๎และประสบการณ์จากการฝึกอบรม  

5.2 เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา   ได๎รับความรู๎ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน  

5.3 เพ่ือให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรม จริยธรรม  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ได๎รับการพัฒนา   ไมํน๎อยกวํา 20 

ชั่วโมง/คน/ปี 

6.2 เชิงคุณภาพ 
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6.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู๎และประสบการณ์  มาพัฒนาตนเองทั้งใน

ด๎านการปฏิบัติหน๎าที่และการด าเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพ 

 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

7.3 ด าเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

7.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงินบ ารุงการศึกษา (ปวส)  งบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    200,000   บาท    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนา  ไมํน๎อยกวํา 20ชั่วโมง/คน/ปี 

9.2 ครูและบุคลากรได๎รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และอบรมคุณธรรม  

9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมน าชีวิต 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่  80 

โครงการ  จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

          โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 วัสดุส านักงานนับวํามีความส าคัญตํอส านักงานและองค์การในการน ามาใช๎ ชํวยปฏิบัติงานให๎มีความสะดวก 

ประหยัดแรงงานในการด าเนินงาน รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์จึงมีความจ าเป็นต๎อง

จัดซื้อวัสดุส านักงานจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

 วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวรเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 5. 2 เพ่ือให๎การด าเนินงานในงานประชาสัมพันธ์มีระบบและมีประสิทธิภาพ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 แผํนซีดี 300 แผํน  
  6.1. 2 แผํนดีวีดี 300 แผํน  
  6.1. 3 กระดาษ A4  10 รีม  
  6.1. 4 ซองใสํแผํนซีดี 500 ซอง  
  6.1. 5 ลูกแม็กเบอร์ 10 2 โหล  
  6.1. 6 คลิบหูด า  2 โหล 
  6.1. 7 กระเป๋าส าหรับเก็บแผํนซีดี 2 ชุด  
  6.1. 8 หมึกเติมเครื่องปริ้น 1 ชุด  
 6.2เชิงคุณภาพ 



Page 199 of 396 
 

  6.2.1 ได๎รับวัสดุในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ได๎อยํางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  งบประมาณ  งบ   ด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5, 000  บาท ได๎แกํ 
 8.1 แผํนซีดี 300 แผํน  
 8.2 แผํนดีวีดี 300 แผํน  
 8.3 กระดาษ A4  10 รีม  
 8.4 ซองใสํแผํนซีดี 500 ซอง  
 8.5 ลูกแม็กเบอร์ 10 2 โหล  
 8.6 คลิบหูด า 2 โหล 
 8.7 กระเป๋าส าหรับเก็บแผํนซีดี 2 ชุด  
 8.8 หมึกเติมเครื่องปริ้น 1 ชุด  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 .1 . ได๎รับอุปกรณ์เครื่องใช๎ส านักงานวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวรในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
 9.1.2 .งานประชาสัมพันธ์มีการด าเนินงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบประเมินโครงการ 
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โครงการที่ 81 

โครงการ  ผลิตน้ าดื่มตราวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

สอดคล๎องกับมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  มาตรฐานที่ 4 ตัวบํงชี้ที่ 4.1  ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีนโยบายโครงการหารายได๎ระหวํางเรียนของนักเรียน/
นักศึกษา  และเล็งเห็นวําการผลิตน้ าดื่มเพ่ือจัดจ าหนําย  เป็นชํองทางหนึ่งในการสร๎างรายได๎ให๎แกํวิทยาลัยฯ  
และผู๎เรียนได๎อีกด๎วย  ด๎วยกระบวนการผลิตที่มีระบบมาตรฐานและคุณภาพของน้ าในการผลิต  ซึ่งอาจจะน าผล
ไปสูํความส าเร็จแกํรายได๎ของวิทยาลัยฯ  ตํอไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎แก๎นักเรียน/นักศึกษาและวิทยาลัย 

5.2 เพ่ือใช๎ประโยชน์ของเครื่องกรองน้ าได๎อยํางมีประโยชน์สูงสุด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 อัตราก าลังการผลิตน้ าได๎ 500 – 800 ลิตร/วัน 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได๎รับน้ าดื่มที่บรรจุขวดพร๎อมจ าหนํายให๎แกํผู๎บริโภค 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1   จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  7.2   ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

  7.3   การจัดซื้อจัดจ้าง 
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7.4    ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหว่าง เดือน ตุลาคม พ .ศ. 2557 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2558ณ 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.5   ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

  จากเงิน  งบประมาณ  งบ  ด าเนินการ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  35,000  บาท ได๎แกํ 
8.1 ภาชนะบรรจุภัณฑ์  10,000  บาท 

8.2 ฉลากโลโก๎  15,000 บาท 

8.3 เครื่องมือในการบรรจุ  10,000 บาท 
 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน/นักศึกษามีรายได๎ระหวํางเรียน   

9.2 ท าให๎เกิดรายได๎กับวิทยาลัยฯ 
 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  82 
 
โครงการ  จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร๎อมแมํขําย (ส าหรับวานอาคารสถานที่) 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ข๎อที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น 
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัญหาการติดตํอสื่อสาร  ในการด าเนินงานทั้งในและนอกสถานที่  เป็นไปได๎อยากจึง
 จ าเป็นต๎องด าเนินการหาเครื่องมือสื่อสารดังกลําว เพื่อให๎การติดตํอสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงท าการจัดซื้อ  วิทยุ
สื่อสาร 
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให๎การติดตํอสื่อสารระหวํางงานได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
  วิทยุสื่อสารพร๎อมระบบแมํขําย 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
  เพ่ือการใช๎เครื่องมือในการติดตํอสื่อสารผํานระบบแมํขําย 
 

 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
     7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
         7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
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     7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได้แก่ 
     8.1  คําติดตั้งระบบแมํขําย  10,000  บาท 
     8.2  เครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร  20,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
     9.1  การติดตํอสื่อสารในระบบงานอาคารสถานที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น    
     9.2  ท าให๎การด าเนินงานมีความสอดคล๎องเป็นไปในทางเดียวกันจากการติดตํอสื่อสารกันตลอด  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  83 
 
โครงการ  จัดซื้อวิทยุสื่อสารพร๎อมแมํขําย (ส าหรับวานอาคารสถานที่) 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย ข๎อที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น 
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากปัญหาการติดตํอสื่อสาร  ในการด าเนินงานทั้งในและนอกสถานที่  เป็นไปได๎อยากจึง
 จ าเป็นต๎องด าเนินการหาเครื่องมือสื่อสารดังกลําว เพื่อให๎การติดตํอสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงท าการจัดซื้อ  วิทยุ
สื่อสาร 
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให๎การติดตํอสื่อสารระหวํางงานได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
  วิทยุสื่อสารพร๎อมระบบแมํขําย 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
  เพ่ือการใช๎เครื่องมือในการติดตํอสื่อสารผํานระบบแมํขําย 
 

 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
     7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
     7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
     7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
         7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
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     7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได้แก่ 
     8.1  คําติดตั้งระบบแมํขําย  10,000  บาท 
     8.2  เครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร  20,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
     9.1  การติดตํอสื่อสารในระบบงานอาคารสถานที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น    
     9.2  ท าให๎การด าเนินงานมีความสอดคล๎องเป็นไปในทางเดียวกันจากการติดตํอสื่อสารกันตลอด  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที ่84 

โครงการ  แสง สี และไฟประดับ เวที      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎มีการด าเนินการสร๎างและปรับปรุงบริเวณเวที หอประชุมซึ้งเป็นที่

จัดกิจกรรม ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์แตํยังขาด แสง สี และไฟประดับ 

บริเวณเวทีสอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือจัดหาแสง สี และไฟประดับ เวที บริเวณหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   

 5.2 เพ่ือท านุ บ ารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎แสง สี และไฟประดับ เวที 

  6.1.2  บริเวณหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎แสง สี และไฟประดับ เวทีบริเวณหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท ได๎แกํ   

 8.1  คําใช๎สอย  2 0,000 บาท  
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎แสง สี และไฟประดับ เวที บริเวณหอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 9.2 เพ่ือท านุ บ ารุง ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม    
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที่  85 
 
โครงการ  ปรับปรุงแสงสวํางภายในวิทยาลัยฯ 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรบานอาชีวศึกษา ปี 2555  ตัวบํงชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ ดูแล
สภาพแวดล๎อม  และภูมิทัศน์สถานศึกษาและการใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ โรง ฝึกงาน  ศูนย์
วิทยบริการ 
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ตั้งอยูํในพื้นท่ีที่มีชุมชนตั้งอยูํน๎อย  ท าให๎การสอดสํอง ดูแล
บริเวณรอบๆวิทยาลัยฯ  ต๎องเป็นไปด๎วยความเข๎มงวดและรอบคอบ  จึงต๎องอาศัยแสงไฟในการให๎ ความสํองสวําง
เพ่ือไว๎คํอยกับกับดูแลสถานการณ์ในชํวงกลางคืน  ทั้งยังสามารถตกแตํงให๎วิทยาลัยฯ  ให๎ เกิดความสวยงามใน
ยามค่ าคืนได๎อีกด๎วย  ไฟฟ้าสํองสวํางไมํเพียงแตํมีความจ าเป็นทั้งกลางคืนอยํางเดียว   ขณะเวลาที่เราท างานในชํวง
กลางวันยังคงต๎องใช๎แสงในการท างาน  เพื่อชํวยในการปรับระดับสายตาใน การท างานตํางๆ ของเจ๎าหน๎าที่และ
บุคลากรในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได๎ 
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าสํองสวํางบริเวณวิทยาลัยฯ 
       5.2  เพ่ือแก๎ไขปัญหาไฟฟ้าในห๎องเรียนและห๎องปฏิบัติงาน 
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
         บรเิวณวิทยาลัยฯ  ห๎องปฏิบตังิานและห๎องเรียนไดร๎ับการปรับปรงุระบบไฟฟ้าสํองสวาํง  
       6.2  เชิงคุณภาพ 
        ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น  การดูแลเวรยามรักษาการณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได้แก่ 
     8.1  ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสํองสวําง  30,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
     9.1  ระบบไฟฟ้าสํองสวํางวิทยาลัยได๎รับการปรับปรุงให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  86 
 
โครงการ  จัดซื้อศาลาทรงไทย 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรบานอาชีวศึกษา ปี 2555  ตัวบํงชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและ ดูแล
สภาพแวดล๎อม  และภูมิทัศน์สถานศึกษาและการใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ โรง ฝึกงาน  ศูนย์
วิทยบริการ 
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได๎มีการด าเนินการจัดซื้อ  ศาลาทรงไทย ขนาด 1.00*1.60 
เมตร  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิทยาลัยฯ  ให๎กับนักเรียนนักศึกษาเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาเรียนภายในวิทยาลัยฯ 
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือจัดซื้อศาลาทรงไทย ขนาด 1.00*1. 60 เมตร  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิทยาลัยฯ  ให๎กับ
นักเรียนนักศึกษาเวลาพักเท่ียง และนอกเวลาเรียนภายในวิทยาลัยฯ 

 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 
        จัดซื้อศาลาทรงไทย จ านวน 10 หลัง  
       6.2  เชิงคุณภาพ 
        เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิทยาลัยฯ ให๎กับนักเรียนนักศึกษาเวลาพักเที่ยง และนอกเวลา เรียน
ภายในวิทยาลัยฯ 

 

 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
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      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  250,000  บาท ได้แก่ 
      8.1  จัดซื้อศาลาทรงไทย 10 หลังๆ 25,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิทยาลัยฯ ให๎กับนักเรียนนักศึกษาเวลาพักเที่ยง และนอกเวลา เรียน
ภายในวิทยาลัยฯ 
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 87 
 
โครงการ  จัดซื้อที่นั่งม๎าหินอํอน 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแล สภาพแวดล๎อม  
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  การใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ  
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได๎มีการปรับปรุงเพิ่มที่นั่งม๎าหินอํอนที่นั่งพัก
 นักเรียน  เพ่ือลดที่นั่งพักที่ช ารุดลดข๎อความที่เขียนเป็นค าไมํสุภาพ  เพ่ือพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อม  ภูมิ ทัศน์
ของสถานศึกษา 
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมที่นั่งพักนักเรียนที่ช ารุดให๎เพียงพอตํอนักเรียนเวลาพักเที่ยงและนอก เวลา
เรียน 
  5.2  เพ่ือแก๎ไขปรับที่นั่งพักนักเรียนที่ปรับเปลี่ยนที่นั่งพักที่ช ารุดลดข๎อความที่เขียนเป็นค าไมํ สุภาพ
เวลานักเรียนมาใช๎ที่นั่งพัก 
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมที่นั่งพักนักเรียนที่ช ารุดให๎เพียงพอตํอนักเรียนเวลาพักเที่ยงและนอก
 เวลาเรียน  
   6.1.2  เพ่ือแก๎ไขปรับที่นั่งพักนักเรียนที่ปรับเปลี่ยนที่นั่งพักที่ช ารุดลดข๎อความที่เขียนเป็นค าไมํ สุภาพ
เวลานักเรียนมาใช๎ที่นั่งพัก 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
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   แก๎ไขปรับปรุงที่นั่งพักนักเรียนที่ปรับเปลี่ยนที่นั่งพักที่ช ารุดและลดข๎อความที่เขียนเป็นค าไมํสุภาพเวลา
นักเรียนมาใช๎ที่นั่งพักเวลาเที่ยงในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล๎อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 
 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  76,000  บาท ได้แก่ 
      8.1  ม๎าหินอํอน  จ านวน 20 ชุด  จ านวนเงิน  76,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  เพ่ือเพ่ิมที่นั่งพักนักเรียน/นักศึกษา  ให๎เพียงพอตํอการใช๎งาน  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
      แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  88 
 
โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกหน๎าโรงอาหาร 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแล สภาพแวดล๎อม  
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  การใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ  
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากบริเวณเกาะสามแยกหน๎าโรงอาหาร  มีสภาพที่เสื่อมโทรมสมควรที่จะได๎รับการปรับปรุง  
 เพื่อภูมิทัศน์ดีขึ้น  จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ให๎เกิดความสวยงาม  
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะหน๎าโรงอาหาร  
      6.2  เชิงคุณภาพ 
  แก๎ไขปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะหน๎าโรงอาหารดูแลสภาพแวดล๎อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
 

 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
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      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได้แก่ 
      8.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์หน๎าโรงอาหาร  จ านวนเงิน  30,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  เกาะบริเวณหน๎าโรงอาหารได๎รับการปรับปรุง  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
       แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  89 
 
โครงการ  โครงการปูหญ๎าบริเวณตึกอ านวยการ 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแล สภาพแวดล๎อม  
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  การใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ  
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่หน๎าอาคารอ านวยการได๎มีการถมดินเพ่ือปรับปรุงระดับพ้ืนดินแล๎ว  เพ่ือ เป็น
การปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติม  โดยการปูหญ๎าเพื่อให๎กินทิวทัศน์ท่ีสวยงาม  เหมาะสมแกํการรับแขก   และผู๎ที่ผํานไป
มา   
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ให๎เกิดความสวยงาม  
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
   เพื่อปูหญ๎าบริเวณตึกอ านวยการ  
      6.2  เชิงคุณภาพ 
   พื้นที่บริเวณหน๎าตึกอ านวยการได๎รับการพัฒนาด๎วยปูหญ๎า  
 

 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
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 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  45,000  บาท ได้แก่ 
      8.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์หน๎าโรงอาหาร  จ านวนเงิน  45,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  พ้ืนที่หน๎าตึกอ านวยการได๎รับการแก๎ไข  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
       แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  90 
 
โครงการ  ตัดแตํงต๎นไม๎ 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแล สภาพแวดล๎อม  
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  การใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ  
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากบริเวณวิทยาลัยฯ  มีต๎นไม๎ใหญํ  กิ่งไม๎ไปปกคลุมสายไฟฟ้าและตึกเรียน  อาจท าให๎เกิดอัตราย
แกํทรัพย์สินและบุคลากรทางการศึกษาได๎  เพ่ือเป็นการปรับปรุง-ภูมิทัศน์เพิ่มเติม  โดยการตัดแตํงต๎นไม๎เพ่ือให๎เกิด
ทิวทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสมแกํการรับแขกและผู๎ที่ผํานไปมา   
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ให๎เกิดความสวยงาม  
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
   ตัดแตํงต๎นไม๎บริเวณวิทยาลัยฯ  
      6.2  เชิงคุณภาพ 
   พื้นที่บริเวณหน๎าวิทยาลัยฯมีความสวยงาม  
 

 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
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 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท ได้แก่ 
      8.1  ตัดแตํงต๎นไม๎  จ านวนเงิน  20,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  ท าให๎ภูมิทัศน์วิทยาลัยฯมีความสวยงามมากข้ึน  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
       แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที ่ 91 

โครงการ  จัดซื้อนั่งร้าน      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้

ก่อสร้างและปรับปรุงพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดออุปกรณ์สนับสนุนในการด าเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรฐาน

การอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาและด  ูแล

สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือจัดซื้อนั่งร้าน  

 5.2 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยในงานช่าง 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ไดน้ั่งร้าน 

6.1.2  ขนาดมาตรฐาน จ านวน 30 ชุด  

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ไดน้ั่งร้าน ขนาดมาตรฐาน จ านวน 30 ชุด   

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แต่งตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   
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 7.2จัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท ได้แก่   

 8.1  ค่าใช้สอย 20,000 บาท  

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ไดน้ั่งร้าน ขนาดมาตรฐาน จ านวน 30 ชุด   

 9.2 เพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยในงานช่าง 

ประสบการณ์   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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โครงการที่ 92 
 
โครงการ   เปลี่ยนถํายสารเคมีถังดับเพลิงประจ าปี 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์/นโยบายข๎อที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น 
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎มีการปรับเปลี่ยนสารเคมีในถังดับเพลิง เพ่ือป้องกันเหตุ

ไฟไหม๎ให๎กับบุคลากรและนักเรียนปลอดภัยจากไฟไหม๎ ภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสารเคมีในถังดับเพลิงให๎กับบุคลากรและนักเรียนปลอดภัย

จากไฟไหม๎ภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสารเคมีในถังดับเพลิงให๎กับบุคลากรและนักเรียน
ปลอดภัยจากไฟไหม๎ภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

6.1.2 แก๎ไขปรับปรุงน าวัสดุอุปกรณ์ที่จอดรถนักเรียน 
      6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนสารเคมีในถังดับเพลิงให๎กับบุคลากรและนักเรียน
ปลอดภัยจากไฟไหม๎ภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 7.2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
 7.3. การจัดซื้อจัดจ๎าง 

 7.4. ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2558 
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 7.5. ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงินงบประมาณงบด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  
 8.1สารเคมีถังดับเพลิง   10,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
     9.1  ปรับเปลี่ยนสารเคมีถังดับเพลิง  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  93 

โครงการ  กํอสร๎างโดมหลังคาเมททัลชีท   (โครงการพิเศษ)       

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะ

ด าเนินการกํอสร๎างโดมหลังคาเมททัลชีท ( (โครงการพิเศษ)  เป็นลานที่ใช๎ท ากิจกรรม เชํน กิจกรรมเข๎าแถว กิจกรรมกีฬา 

กิจกรรมลูกเสือ ฯ เป็นต๎น ในชํวงเวลาท ากิจกรรมอากาศร๎อนมากบางวันฝนก็ตก กิจกรรมดังกลําวก็ต๎องงดไป และเพ่ือ

สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอนประสบการณ์สอดคล๎องกับ

มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนา

และดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือกํอสร๎างโดมหลังคาเมททัลชีท ( (โครงการพิเศษ)วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   

 5.2 เพ่ือใช๎เป็นลานจัดกิจกรรมในรํม 

 5.3 เพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอน

ประสบการณ์ 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎กํอสร๎างโดมหลังคาเมททัลชีท ( (โครงการพิเศษ)  
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  6.1.2  บริเวณลานกิจกรรมหน๎าตึกพาณิชย์ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

   

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎กํอสร๎างโดมหลังคาเมททัลชีท ( (โครงการพิเศษ)  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ             

จากเงิน   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎กํอสร๎างโดมหลังคาเมททัลชีท ( (โครงการพิเศษ)  

 9.2 ได๎สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอน  

ประสบการณ์  

 9.3 ได๎ลานจัดกิจกรรมในรํม   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที่  94 

โครงการ  จัดซื้อชุดสุขภัณฑ์ บริเวณตึกวิทยบริการ      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักกา รและเหตุผล        

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎มีการด าเนินการสร๎างและปรับปรุงบริเวณตึกวิทยบริการ แตํยัง

ขาดชุดสุขภัณฑ์ ตํางๆ สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระ

สมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาและด  ูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือจัดหาชุดสุขภัณฑ์ บริเวณตึกวิทยบริการ  

 5.2 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความสวยงาม 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎ชุดสุขภัณฑ์ 

  6.1.2  บริเวณตึกวิทยบริการ  

  6.1.3  เพ่ิมความสะดวกและความสวยงาม 

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎ชุดสุขภัณฑ์ 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         
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 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ชุดสุขภัณฑ์  

 9.2 เพ่ิมความสะดวกและความสวยงาม 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที ่ 95 

โครงการ  ไฟฟ้าสํองสวํางบริเวณตึกวิทยบริการ      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎มีการด าเนินการสร๎างและปรับปรุงบริเวณตึกวิทยบริการ แตํยัง

ขาดระบบไฟฟ้าแสงสวํางสอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระ

สมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่  

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือจัดหาระบบไฟฟ้าสํองสวํางบริเวณตึกวิทยบริการ  

 5.2 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของราชการ  

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎ระบบไฟฟ้าสํองสวําง 

  6.1.2  บริเวณตึกวิทยบริการ  

  6.1.3  เพ่ิมความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของราชการ 

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎ระบบไฟฟ้าสํองสวําง 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงิน   วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ระบบไฟฟ้าสํองสวํางบริเวณตึกวิทยบริการ  

 9.2 เพ่ิมความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของราชการ   
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที่  96 
 
โครงการ  จัดท าผ๎ามํานเวทีหอประชุม 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแล สภาพแวดล๎อม  
ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  การใช๎อาคารสถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน และศูนย์วิทยบริการ  
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เป็นจุดศูนย์รวมในการจัดงานจัดกิจกรรม ตํางๆ  
ของนักเรียน นักศึกษา และบางครั้งอาจมีบุคคลภายนอกเข๎ามาขอใช๎บริการ ในการจัดงานตําง ๆ  ต๎องใช๎ผนัง
ด๎านหน๎าเวทีในการติดชื่องานตํางๆ จึงจัดท าโครงการนี้เพื่อให๎เกิดความสะดวกและความ สวยงามในการตกแตํง
จัดงานในพิธีการตํางๆ  
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือจัดท าม๎านเวทีหอประชุม  
  5.2  เพ่ือให๎การจัดงานพิธีการตํางๆ เป็นไปด๎วยความสวยงามเรียบร๎อย  
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
   ติดตั้งผ๎าม๎านเวทีหอประชุม  
      6.2  เชิงคุณภาพ 
   เวทีหอประชุมได๎รับการติดตั้ง เพื่อใช๎ในงานพิธีการตํางๆ  
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 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  250,000  บาท ได้แก่ 
      8.1  ปรับปรุงติดตั้งผ๎ามํานเวทีหอประชุม  จ านวนเงิน  250,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  เวทีหอประชุมได๎รับการติดตั้งผ๎ามําน  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
       แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที ่ 97 

โครงการ  กั้นห๎องตึกวิทยบริการ       

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักง านคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎

กํอสร๎างตึกวิทยบริการ แตํยังไมํได๎กั้นห๎องแบํงเป็นสัดสํวนเพื่อใช๎ประโยชน์และเพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของ

นักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอนประสบการณ์สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557

และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ 

อาคารสถานที่ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือกั้นห๎อง ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 5.2 เพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอน

ประสบการณ์ 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎กั้นห๎อง ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

6.1.2  ได๎ใช๎พื้นที่ของตึกวิทยบริการอยํางเต็มที่และเกิดประโยชน์ 
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6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎กั้นห๎อง ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแห ล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎กั้นห๎อง ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 9.2 ได๎สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอน  

ประสบการณ์  

 9.3 ได๎ใช๎พื้นที่ของตึกวิทยบริการอยํางเต็มที่และเกิดประโยชน์ 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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โครงการที่  98 
 
โครงการ  จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า,เลื่อยไฟฟ้า 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  ตัวบํงชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหาร
 จัดการวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากพ้ืนที่สํวนใหญํของวิทยาลัยฯ  เป็นพื้นที่ท่ีมีการถมดินเพ่ือยกระดับให๎สูงขึ้นเพ่ือไมํให๎น้ าทํวม  
หลังจากนั้นเวลาฝนตกท าให๎ต๎นหญ๎ากิ่งไม๎เจริญเติบโตได๎เร็วมาก  ซึ่งอาจจะเป็นที่อยูํของสัตว์ร๎าย  จึงต๎องท าการตัดหญ๎า
อยูํบํอยๆ และเม่ือเครื่องตัดหญ๎าถูกใช๎งานหนักจึงท าให๎เสื่อมสภาพและใช๎งานได๎ไมํเต็มที่  จึงจ าเป็นต๎องจัดท าโครงการนี้
ขึ้น  เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าและเลื่อยไฟฟ้าเพ่ิมเติม 
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือใช๎ในการตัดหญ๎าบริเวณวิทยาลัยฯ  
  5.2  เพ่ือใช๎ในการตัดแตํงต๎นไม๎ กิ่งไม๎ บริเวณวิทยาลัยฯ  
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
   เครื่องตัดหญ๎าไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง  และเครื่องเลื่อยไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง  
      6.2  เชิงคุณภาพ 
   ภูมิทัศน์วิทยาลัยฯมีความสวยงามมากข้ึน  สะดวกในการใช๎งาน  
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 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท ได้แก่ 
      8.1  เครื่องตัดหญ๎าไฟฟ้า 3  เครื่อง  จ านวนเงิน  11,000  บาท 
  8.2  เครื่องเลื่อยไฟฟ้า  1  เครื่อง  จ านวนเงิน 4,000  บาท  
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  ท าให๎ภูมิทัศน์ต๎นไม๎สวยงามข้ึน  
  9.2  เพ่ิมความปลอดภัยในการท างานการเรียนสอน เพราะต๎นไม๎ไมํปกคลุมสายไฟฟ้า  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
       แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  99 
 
โครงการ  ปรับปรุงที่จอดรถจักรยายนต์นักเรียน 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบงานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตัวบํงชี้ที่ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล

สภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช๎อาคารสถานที่ ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์
วิทยบริการ 

 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎มีการด าเนินการจัดท าที่จอดรถจักรยานยนต์นัเรียน ครู

และผู๎ที่มาติดตํอทางราชการให๎กับนักเรียนเพื่อลดอุบัติเหตุในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขท่ีจอดรถนักเรียน ครูและผู๎มาติดตํอทางราชการ  
5.2 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์มาท าที่จอดรถนักเรียน ครูและผู๎มาติดตํอราชการ 

 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
    6.1  เชิงปริมาณ 

      6.1.1  ปรับปรุงแก๎ไขท่ีจอดรถนักเรียน ครูและผู๎ที่มาติดตํอราชการ 
      6.1.2  แก๎ไขปรับปรุงน าวัสดุอุปกรณ์ที่จอดรถนักเรียน 

       6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1  แก๎ไขปรับปรุงที่จอดรถนักเรียน ครูและผู๎ที่มาติดตํอราชการ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  7.2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
  7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 

  7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2558 
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
  7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ  งบ  ด าเนินการ 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงที่จอดรถนักเรียน ครู และผู๎ที่มาติดตํอทางราชการ  
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  100 
 
โครงการ  จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องปริ้นเตอร์  งานอาคารและสถานที่  
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์ 
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด๎วยงานอาคารสถานที่   ฝ่ายบริหารทรัพยากร ไมํมีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ในการปฏิบัติงาน

ด๎านเอกสารงานตํางๆและจัดเก็บไฟล์รูปภาพในการด าเนินงานซึ่งมีข๎อมูลจ านวนมาก จึงจ าเป็นที่ต๎องใช๎
คอมพิวเตอร์ที่ได๎มาตรฐานและมีความคลํองตัวในการปฏิบัติงานเพื่อให๎งานมีประสิทธิภาพ และคลํองตัวมาก
ยิ่งขึ้น จึงจัดท าโครงการนี้ 

 

 5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือเป็นการพัฒนางานด๎านเอกสารให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.2  เพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการเก็บแหลํงข๎อมูลของงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  

 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
  6.1  เชิงปริมาณ 

      6.1.1 ชุดคอมพิวเตอร์ พร๎อมเครื่องปริ้น 
       6.2  เชิงคุณภาพ 

      6.2.1 งานอาคารสถานที่มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ  
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  7.2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
  7.3. การจัดซื้อจัดจ๎าง 

  7.4. ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2558 
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
  7.5. ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน  งบประมาณ  งบ  ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  บาท   
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1 งานอาคารสถานที่มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ  
  9.2  มีแหลํงเก็บรวบรวมไฟล์เอกสารและภาพการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
  แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  101 
 
โครงการ  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  งานบ๎าน  งานชําง 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  ตัวบํงชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหาร
 จัดการวัสดุ  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์  
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  วัสดุตํางๆ นับวํามีความส าคัญและจ าเป็นตํอองค์การในการน ามาใช๎เพื่อให๎เกิดประโยชน์  และ ชํวย
ในการปฏิบัติงานให๎มีความสะดวก  ประหยัดแรงงานในการด าเนินงาน  เพ่ือให๎วิทยาลัยได๎มีการ พัฒนาและปรับปรุงไป
ในทางท่ีดีขึ้นเป็นล าดับ  เนื่องด๎วยงานอาคารสถานที่ซ่ึงเป็นงานสํวนกลางที่ต๎อง รับผิดชอบพื้นท่ีและอาคารวิทยาบริการ
ตํางๆ ของวิทยาลัยฯ  อาทิ การปรับปรุงอาคารตํางๆ การท าความ สะอาด งานพัฒนาเรํงดํวน และงานเจ๎าหน๎าที่ใน
การจ าเก็บและจัดท าเอกสารตํางๆ ให๎เป็นระบบ  เพื่อให๎ การด าเนินการของงานอาคารเป็นไปได๎ด๎วยดีจึงจัดท า
โครงการนี้ขึ้น  เพื่อจัดซื้อวัสดุตํางๆ ที่มีความจ าเป็น ใช๎ในงานอาคารสถานที่  
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5.1  เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ืออ านวยความสะดวก ใน กับ
ผู๎ปฏิบัติงาน 
        5.2  เพ่ือให๎การด าเนินงานในงานอาคารสถานที่มีระบบ  และประสิทธิภาพ 
        5.3  เพ่ือสํงเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  มีเครื่องมืออุปกรณ์พร๎อมในการด าเนินงาน  
   6.1.2  งานอาคารสถานที่  มีประสิทธิภาพพร๎อมรับการประเมิน  
      6.2  เชิงคุณภาพ 
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   งานอาคารสีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น  
 
 
 
 

 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  95,000  บาท ได้แก่ 
   8 .1 วัสดุส านักงาน   25,000  บาท 

  8. 2 วัสดุชําง   35,000  บาท 

              8.3 วัสดุงานบ๎าน  35,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      9.1  บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่งานอาคารสถานที่  มีวัสดุ -อุปกรณ์พร๎อมใช๎งานตลอดเวลา  

        9.2  ลดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
       แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่  102 
 
โครงการ  ปรับปรุงห๎องการเงิน 
 

 1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

 2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ  
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

 3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ. 2556  มาตรฐานที่ 3 ด๎านบริหารจัดการ อาชีวศึกษา  
ตัวบํงชี้ที่  3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดุแลสภาพแวดล๎อมและภูมิทัศน์ของ สถานศึกษาและการใช๎อาคาร
สถานที่  ห๎องเรียน  ห๎องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
 

 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด๎วยห๎องการเงินมีฝ้ารั่ว เนื่องจากโดนหนูกัดและเข๎าภายในห๎องเวลาไมํมีคนอยูํ (หลังเลิก งาน)  
แล๎วกัดแถะเอกสารงานตํางๆ สายไฟฟ้า  ของใช๎สํวนตัวของงานการเงินและงานพัสดุ  ท าให๎เกิด การเสียหาย จึงจัดท า
โครงการปรับปรุงห๎องการเงินขึ้น  
 

 5.  วัตถุประสงค์ 
  5. 1  เพ่ือปรับปรุงห๎องการเงินโดยใช๎โครงชนิดอลูมิเนียมเพดานฝา  ขนาดห๎องกว๎าง 4 ม .ยาว 8 ม.  

  5. 2  เพ่ือนักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษามาพบและติดตํองานได๎สะดวก  
 

 6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
   ห๎องการเงินได๎รับการปรับปรุงฝา ขนาด 4*8 เมตร 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
   การท างานมีความสะดวกยิ่งข้ึน  ลดความเสียหายตํางๆ ในเรื่องของสัตว์รบกวน  
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 7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
      7.1.  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
      7.2.  ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 
      7.3.  การจัดซื้อจัดจ๎าง 
          7.4.  ด าเนินงานตามโครงการฯระหวํางเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน  พ.ศ.2558  
 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
      7.5.  ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

 8.  งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงิน งบประมาณ งบ ด าเนินการ 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  บาท ได้แก่ 
   8.1 ปรับปรุงโรงอาหารใหมํเกํา  25,000  บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
      ห๎องการเงินได๎รับการปรับปรุงเพื่อให๎ใช๎งานได๎ดียิ่งข้ึน 
 

 10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
       แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที ่ 103 

โครงการ  ติดแอร์ตึกวิทยบริการ      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระ ทรวงศึกษาธิการ 

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎

กํอสร๎างตึกวิทยบริการ แตํยังไมํได๎ไมํได๎ติดแอร์และเพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ 

และระบบเทียบโอนประสบการณ์สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการ

อาชีพพระสมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาแ ละดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือติดแอร์ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 5.2 เพ่ือสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอน

ประสบการณ์ 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎ติดแอร์ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

6.1.2  ได๎ใช๎พื้นที่ของตึกวิทยบริการอยํางเต็มที่และเกิดประโยชน์ 

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎ติดแอร์ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  500,000 บาท ได๎แกํ   

 8.1  คําใช๎สอย 500,000 บาท  
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ติดแอร์ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 9.2 ได๎สร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอน  

ประสบการณ์  
  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที ่ 104 

โครงการ  จัดซื้อท่ีวางรองเท๎าและพรมเช็ดเท๎า      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎มีการด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ชั้นวางรองเท๎าและพรมเช็ดเท๎า ซึ้ง

ที่ผํานมามีการช ารุ เสียหายเป็นจ านวนมาก ไมํสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ และเป็นการจัดสภาพแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับ

สถานที่ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร๎อย สร๎างวินัยให๎นักเรียน นักศึกษา บริเวณ ห๎องเรียนอาคารพาณิชย์ แผนกชําง

อุตสาหกรรม และหอประชุม  สอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพ

พระสมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์  อาคารสถานที ่

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือจัดหาชั้นวางรองเท๎าและพรมเช็ดเท๎าส าหรับนักเรียน นักศึกษา บริเวณ ห๎องเรียนอาคารพาณิชย์ 

แผนกชํางอุตสาหกรรม และหอประชุม     

 5.2 เพ่ือสร๎างและปลูกฝังความเป็นระเบียนเรียบร๎อย ให๎กับ นักเรียน นักศึกษา   

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎พรมเช็ดเท๎าและชั้นวางรองเท๎าบริเวณ ห๎องเรียนอาคารพาณิชย์ แผนกชํางอุตสาหกรรม และ

หอประชุม   

  6.1.2  จ านวน 50 ชุด   



Page 247 of 396 
 

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎พรมเช็ดเท๎าและชั้นวางรองเท๎า ที่เป็นแบบเดียวกันหมด จ านวน 50 ชุด    

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท ได๎แกํ   

 8.1  คําใช๎สอย 20,000 บาท  

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎พรมเช็ดเท๎าและชั้นวางรองเท๎า ที่เป็นแบบเดียวกันหมด จ านวน 50 ชุด     

 9.2 ได๎สร๎างและปลูกฝังความเป็นระเบียนเรียบร๎อย ให๎กับ นักเรียน นักศึกษา   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที ่ 105 

โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์ตู๎จัดเก็บเอกสาร โต๏ะ และเก๎าอ้ีส านักงาน      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถาน ศึกษา 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎มีการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตู๎จัดเก็บเอกสาร โต๏ะ และเก๎าอ้ี

ส านักงาน ซึ้งที่ผํานมามีการช ารุ เสียหายเป็นจ านวนมาก ไมํสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ และเป็นการจัดสภาพแวดล๎อมให๎

เหมาะสมกับสถานที่ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร๎อย ในการจัดเอกสารสอดคล๎องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ .ศ. 2557 

และยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล๎อม ภูมิทัศน์ 

อาคารสถานที่ 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ตู๎จัดเก็บเอกสาร โต๏ะ และเก๎าอ้ีส านักงาน    

 5.2 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในการจัดเก็บเอกสาร และโต๏ะท างานที่เป็นสํวนตัว   

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎ครุภัณฑ์ตู๎จัดเก็บเอกสาร โต๏ะ และเก๎าอ้ีส านักงาน  

  6.1.2  จ านวนอยํางละ 1 ชุด   

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎ครุภัณฑ์ตู๎จัดเก็บเอกสาร โต๏ะ และเก๎าอ้ีส านักงานจ านวนอยํางละ 1 ชุด  
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท ได๎แกํ   

 8.1  คําใช๎สอย   2 0,000 บาท  
 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ครุภัณฑ์ตู๎จัดเก็บเอกสาร โต๏ะ และเก๎าอ้ีส านักงานจ านวนอยํางละ 1 ชุด     

 9.2 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในการจัดเก็บเอกสาร และโต๏ะท างานที่เป็นสํวนตัว    
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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 โครงการที่ 106 

โครงการ   จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี 

1.  ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารและสถานที่    

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ       

    โครงการตามภาระงานประจ า      

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)  

3.  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตร 

4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องด๎วยงานอาคารสถานที่  ได๎จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี  เพื่อน ามาใสํเครื่องตัดหญ๎าและทางงานอาคาร

สถานที่จึงต๎องการพัฒนาบริเวณสถานศึกษาท่ีเกิดจากหญ๎าขึ้นรกรุงรังถูกตัดออกไป  เพ่ือให๎เกิดความสวยงามและนําอยูํมี

บรรยากาศที่ดีตํอการท างาน  ตํอการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น จึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําว  

5.  วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือให๎ได๎น้ ามันเชื้อเพลิง 

5.2 เพ่ือใสํเครื่องตัดหญ๎า  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1 เชิงปริมาณ       

6.1.1  ได๎น้ ามันเชื้อเพลิง      

6.1.2  ได๎ตัดหญ๎าบริเวณสถานศึกษา 

6.2 เชิงคุณภาพ       

  6.2.1  ได๎ใช๎น้ ามันเชื้อเพลิง    

6.2.2  ได๎ตัดหญ๎าให๎เกิดความสวยงาม  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่    
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7.1  มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน

 7.2  จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการ

ที่งานอาคารสถานที่  

8.  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ    

จากเงิน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบประมาณ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท ได๎แกํ   

9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎น้ ามันเชื้อเพลิง 

 9.2 ได๎เติมใสํเครื่องตัดหญ๎า   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ      
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โครงการที่ 107 

โครงการ   จัดซื้อไม๎อัดพร๎อมชุดธงประดับตามเทศกาล และจัดท าพระบรมฉายาลักษณ์  

1.  ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารและสถานที่    

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ       

    โครงการตามภาระงานประจ า      

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)  

3.  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตร 

4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีไม๎อัดจัดท าป้ายตํางๆ พร๎อมชุดธงติดตามเทศกาลไมํเพียงพอและ

ภาพพระบรมฉายาลักษณ์เกิดการช ารุดเสียหาย  จึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําว  

5.  วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ในการจัดท าติดตั้งในวันส าคัญทางสถานศึกษาก าหนด 

5.2 เพ่ือเป็นการปรับปรุงสํวนทีเสียหายให๎ดีขึ้น 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1  เชิงปริมาณ       

6.1.1 ได๎ป้ายและชุดธงติดตามงานตํางๆ  ในวันส าคัญ      

6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ได๎ติดธงชุดใหมํในสถานศึกษา  

 6.2.2  ได๎วัสดุอุปกรณ์การจัดท าใหมํ  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่    

7.1 มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน

 7.2 จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

งานอาคารสถานที่  
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8.  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบประมาณ 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  78,000  บาท  ได๎แกํ   

 8.1  ไม๎อัด 

 8.2  ชุดธงประดับตามเทศกาล  และพระบรมฉายาลักษณ์  

9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ป้ายใหมํที่เป็นแบบเดียวกัน       

 9.2 ได๎ชุดธงประดับตามเทศกาลและพระบรมฉายาลักษณ์   

 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ      
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โครงการที ่ 108 

โครงการ   ปรับปรุงซํอมแซมฝาเพดานห๎องเรียน และหน๎าตํางตึกพาณิชยการ 

1.  ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารและสถานที่    

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ       

    โครงการตามภาระงานประจ า      

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)  

3.  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตร 

4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากห๎องเรียนและหน๎าตํางตึกพาณิชยการ  มีอายุการใช๎งานมานานท าให๎เกิดการช ารุดเสียหาย  จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต๎องแก๎ไขอยํางเรํงดํวน  เพื่อเป็นการปรับปรุงห๎องเรียนตึกพาณิชยการ  ให๎ดีขึ้นเหมาะสมส าหรับเป็นแหลํงการ

เรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษาตํอไป  จึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําว  

5.  วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือให๎ผู๎เรียนมีบรรยากาศในห๎องเรียนที่ดี   

5.2 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษามีสมาธิ  และมีความสนใจตํอการเรียน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1  เชิงปริมาณ       

6.1.1 ได๎ห๎องเรียนตํอจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน      

6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ได๎ห๎องเรียนที่มีบรรยากาศที่ดี  

 6.2.2  ได๎วัสดุอุปกรณ์การจัดท าใหมํ  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่    

7.1 มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน  

 7.2 จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

งานอาคารสถานที่  
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8.  งบประมาณ /ทรัพยากร แล ะแหล่งท่ีมา การด าเนินโครงการ      จาก

เงิน วิทยาการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    งบประมาณ    

9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎ห๎องเรียนตํอจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน       

 9.2 ได๎ห๎องเรียนที่มีบรรยากาศที่ดี   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการที่  109 
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โครงการ   ปรับปรุงซํอมแซมสหการและพนักงานขาย ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

1.  ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารและสถานที่    

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ       

    โครงการตามภาระงานประจ า      

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)  

3.  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  

 โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ .พร๎อมทั้ง

สอดคล๎องกับมาตร 

4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได๎จัดตั้งหการวิทยาลัยฯขึ้น  เพื่อความสะดวก สบายตํอผู๎บริการ

และผู๎บริโภคในสถานศึกษา  แตํสหการมีอายุการใช๎งานมานานท าให๎เกิดการช ารุดเสียหาย  จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎อง

แก๎ไขอยํางเรํงดํวน  เพื่อเป็นการปรับปรุงห๎องสหการใหมํให๎ดีขึ้น  จึงได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําว  

5.  วัตถุประสงค์        

5.1 เพ่ือให๎มีห๎องสหการใหมํท่ีดี  แข็งแรง สวยงาม 

5.2 เพ่ือให๎ความสะดวก สบายตํอผู๎บริการและผู๎บริโภคในสถานศึกษา 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1  เชิงปริมาณ       

6.1.1 ได๎มีห๎องสหการใหมํท่ีดี  แข็งแรง สวยงาม      

6.2  เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  ได๎มีห๎องสหการที่มีบรรยากาศที่ดี  

 6.2.2  ได๎ความสะดวก สบายตํอผู๎บริการและผู๎บริโภคในสถานศึกษา  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่    

7.1 มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน

 7.2 จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

งานอาคารสถานที่  
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8.  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ       จาก

เงิน วิทยาการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    งบประมาณ    

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  100,000   บาท  ได๎แกํ   

 8.1  ห๎องสหการใหมํ 

9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ได๎มีห๎องสหการใหมํท่ีดี  แข็งแรง สวยงาม       

 9.2 ได๎มีห๎องสหการที่มีบรรยากาศที่ดี   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ     
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โครงการที ่110 

โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการปลูกต๎นไม๎      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธ ศาสตร์ของสถานศึกษา 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริเวณ

พ้ืนที่ชองวิทยาลัยได๎มีการถมดินเพ่ือปรับปรุงระดับพ้ืนดินแล๎ว  เพ่ือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเติม  โดยการ ปลูกต๎นไม๎

เพ่ือให๎เกิดทิวทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสมแกํการรับแขก  และผู๎ที่ผํานไปมา   

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 ปรับภูมิทัศน์โดยรอบตึกวิทยบริการ 

 5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร๎อมบดอัดบริเวณตึกวิทยบริการ 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการปลูกต๎นไม๎ 

  6.1.2  ปลูกต๎นไม๎โดยรอบวิทยาลัย  

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการปลูกต๎นไม๎ 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20, 000บาท ได๎แกํ    

 8.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการปลูกต๎นไม๎จ านวนเงิน  20, 000 บาท    

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการปลูกต๎นไม๎โดยรอบได๎ตรงตามจุดประสงค์ท้ังหมด  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที ่ 111 

โครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร๎อมบดอัดบริเวณตึกวิทยบริการ      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ข องกระทรวงศึกษาธิการ 

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได๎มี

งบประมาณจัดสร๎างตึกวิทยบริการ บริเวณด๎านซ๎ายตรงข๎ามของตึกอ านวยการ บริเวณดังกลําวมีแมํน้ า และพ้ืนดินที่ไมํ

เสมอกัน  จึงจ าเป็นต้องท าการถมดินและบดอัดเพื่อปรับพื้นที่หน้าดินให้มีความเสมอกัน เพื่อเป็นเประโยชน์ต่อการ

อ านวยการสร้างตึกวิทยบริการต่อไป 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 ปรับภูมิทัศน์โดยรอบตึกวิทยบริการ 

 5.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดินพร๎อมบดอัดบริเวณตึกวิทยบริการ 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ปรับภูมิทัศน์โดยรอบตึกวิทยบริการ 

  6.1.2  ถมดินพร๎อมบดอัดบริเวณตึกวิทยบริการ  

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ปรับภูมิทัศน์โดยรอบตึกวิทยบริการ 
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7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     856 , 800     บาท ได๎แกํ   

 8.1  ถมดินพร๎อมบดอัดบริเวณตึกวิทยบริการ พื้นที่ 30* 30 สูง 2 . 80 2500 ตร.ม . 20 คิว  856 , 800 บาท   

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบได๎ตรงตามจุดประสงค์ท้ังหมด 

 9.2 ถมดินพร๎อมบดอัดบริเวณตึกวิทยบริการ  

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที่ 112 

โครงการ  ปรับปรุงระบบปะปา      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ .ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

  
 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนักเรียน 

และประชาชนทั่วไปที่เข๎ามาใช๎บริการอาคารสถานที่ตําง ๆ ของวิทยาลัยอยํางท่ัวถึง และในขณะเดียวกันทางวิทยลัยก็มี

การปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ประปาในสํวนที่ช ารุด หรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางมี

ประสิทธิภาพในหลาย ๆ จุด ทางคณะผู๎บริหารได๎เล็งเห็นความจ าเป็นในเรื่องนี้ จึงได๎มอบหมายให๎งานที่รับผิดชอบ ได๎

จัดท าโครงการซํอมบ ารุงระบบประปาข้ึน เพ่ือแก๎ปัญหาและรองรับการขยายตัวของวิทลัยที่มีการพัฒนามาอยํางตํอเนื่อง  
 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 งานปรับปรุงประปาเดินพร๎อมอุปกรณ์ท้ังหมด 

 5.2 งานวางทํอและเปลี่ยนอุปกรณ์ 

 5.3 งานติดตั้งระบบปั้มน้ าขึ้นอาคาร 

 5.4  งานปรับปรุงคุณภาพน้ าปะปาเพ่ือใช๎ดื่ม 

  

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        
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 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ปรับปรุงระบบประปาภายนอกและภายใน 

  6.1.2  ปรับปรุงระบบประปาบริเวณอาคาร ทั้งหมด 

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ปรับปรุงระบบประปาอาคารโดยรวม 

 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    943 , 000   บาท ได๎แกํ   

 8.1   งานปรับปรุงประปาเดินพร๎อมอุปกรณ์ท้ังหมด 250,000 บาท  

 5.2 งานวางทํอและเปลี่ยนอุปกรณ์   193,000 บาท 

 5.3 งานติดตั้งระบบปั้มน้ าขึ้นอาคาร   200,000 บาท 

 5.4  งานปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาเพ่ือใช๎ดื่ม  300,000 บาท 

  

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ปรับปรุงระบบประปาอาคารได๎ตรงตามจุดประสงค์ท้ังหมด 

 9.2 ได๎ความสะดวกและปลอดภัยในอาคารสถานที่ และผู๎ใช๎งาน   
 

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที ่ 113 

โครงการ  ปรับปรุงไฟฟ้า      

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบันนี้

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของวิทยาลัยที่ติดตั้งใช๎งานอยูํมีอายุการใช๎งานมาแล๎วนานพอสมควรปรับปรุงให๎ดีขึ้นอีกท้ังสมควรที่

จะติดตั้งอุปกรณ์ใหมํเพ่ิมข้ึน เพ่ืออ านวยความสะดวกและปลอดภัยในอาคารสถานที่ และผู๎ใช๎งาน 

 

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 ปรับปรุงงานไฟฟ้านอกอาคาร 

 5.2 ปรับปรุง สวิตซ์,เต๎ารับไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า 

 5.3 งานปรับปรุงไฟฟ้าแผนกชํางไฟฟ้า 

 5.4  งานปรับปรุงไฟฟ้าแผนกชํางยนต์ 

  

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกและภายใน 

  6.1.2  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณอาคาร ทั้งหมด 
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6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโดยรวม 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์    

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000บาท ได๎แกํ   

 8.1   ปรับปรุงงานไฟฟ้านอกอาคาร   1,088,073.00 บาท 

 8.2 ปรับปรุง สวิตซ์,เต๎ารับไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า  433,135.77 บาท 

 8.3 งานปรับปรุงไฟฟ้าแผนกชํางไฟฟ้า   127,260.00 บาท 

 8.4  งานปรับปรุงไฟฟ้าแผนกชํางยนต์   152,712.00 บาท 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารได๎ตรงตามจุดประสงค์ท้ังหมด 

 9.2 ได๎ความสะดวกและปลอดภัยในอาคารสถานที่ และผู๎ใช๎งาน   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที ่114 

โครงการ  ปรับปรุงห๎องน้ า -ห๎องส๎วม       

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  

 - นโยบาย  /ยุท ธศาสตร์ของสถานศึกษา 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด๎วยวทยา

ลัย ได๎รับอนุมัติงบประมาณให๎ด าเนินการจัดจ๎างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ภายในห๎องน้ า 

(ห๎องน้ า -ห๎ องส๎วม ) อาคารส านักงานตํางๆ ที่เกิดการช ารุดเสียหายจากการใช๎งานมาเป็นระยะเวลานาน  

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารวิทยบริการ 

 5.2 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารอ านวยการ 

 5.3 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารแผนกฃํางยนต์ 

 5.4  งานปรับปรุงห๎องน้ าชายหลังแผนกพณิชยการ 

 5.5  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูฃํางยนต์ 

 5.6  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 

 5.7  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูแผนกชํางไฟฟ้า 

 5.8 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารพาณิชยการ 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       
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  6.1.1 ซํอมแซํมห๎องน้ าอาคารทั้งภายในและภายนอก 

  6.1.2  บริเวณห๎องน้ าครู ห๎องน้ านักเรียน ทั้งหมด 

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1บริเวณห๎องน้ า ของวิทยาลัย 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    1,500,000   บาท ได๎แกํ   

 8.1   งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารวิทยบริการ  430,929.90 บาท 

 8.2 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารอ านวยการ  260,883.00 บาท 

 8.3 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารแผนกชํางยนต์  127,260.00 บาท  

 8.4  งานปรับปรุงห๎องน้ าชายหลังแผนกพณิชยการ 147,239.82 บาท 

 8.5  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูชํางยนต์   127,260.00 บาท 

 8.6  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  127,260.00 บาท 

 8.7  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูแผนกชํางไฟฟ้า  127,260.00 บาท 

 8.8 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารพาณิชยการ  152,712.00 บาท 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ปรับปรุงห๎องน้ าได๎ตรงตามจุดประสงค์ท้ังหมด 

 9.2 ได๎สร๎างห๎องน้ าเพื่อสร๎างความสะดวกสบายของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอน

ประสบการณ์      

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ   
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โครงการที ่115 

โครงการ  ปรับปรุงห๎องน้ า -ห๎องส๎วม       

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบป ระมาณ     

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด๎วยวทยา

ลัย ได๎รับอนุมัติงบประมาณให๎ด าเนินการจัดจ๎างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและอุปกรณ์ภายในห๎องน้ า 

(ห๎องน้ า -ห๎องส๎วม) อาคารส านักงานตํางๆ ที่เกิดการช ารุดเสียหายจากการใช๎งานมาเป็นระยะเวลานาน  

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารวิทยบริการ 

 5.2 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารอ านวยการ 

 5.3 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารแผนกฃํางยนต์ 

 5.4  งานปรับปรุงห๎องน้ าชายหลังแผนกพณิชยการ 

 5.5  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูฃํางยนต์ 

 5.6  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน 

 5.7  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูแผนกชํางไฟฟ้า 

 5.8 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารพาณิชยการ 

6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       
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  6.1.1 ซํอมแซํมห๎องน้ าอาคารทั้งภายในและภายนอก 

  6.1.2  บริเวณห๎องน้ าครู ห๎องน้ านักเรียน ทั้งหมด 

6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1บริเวณห๎องน้ า ของวิทยาลัย 

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานท  ี่        

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์     

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000บาท ได๎แกํ   

 8.1   งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารวิทยบริการ  430,929.90 บาท 

 8.2 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารอ านวยการ  260,883.00 บาท 

 8.3 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารแผนกชํางยนต์  127,260.00 บาท  

 8.4  งานปรับปรุงห๎องน้ าชายหลังแผนกพณิชยการ 147,239.82 บาท 

 8.5  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูชํางยนต์   127,260.00 บาท 

 8.6  งานปรับปรุงห๎องน้ าครูแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  127,260.00 บาท 

 8.7  งานปรับปร ุงห๎องน้ าครูแผนกชํางไฟฟ้า  127,260.00 บาท 

 8.8 งานปรับปรุงห๎องน้ าอาคารพาณิชยการ  152,712.00 บาท 

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1 ปรับปรุงห๎องน้ าได๎ตรงตามจุดประสงค์ท้ังหมด 

 9.2 ได๎สร๎างห๎องน้ าเพื่อสร๎างความสะดวกสบายของนักเรียน นักศึกษาทั้งในระบบปกติ และระบบเทียบโอน

ประสบการณ์      

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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โครงการที่ 116 

โครงการ  จัดซื้อเครื่องโทรสารส าหรับบริการงานเอกสาร 

11. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป 

12. ลักษณะโครงการ       √     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

13. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

13.1 ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข๎อ 4 สร๎างเครือขํายความรํวมมือและการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 

13.2 ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

14. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานบริหารงานทั่วไป   มีความจ าเป็นต๎องใช๎เครื่องโทรสาร   เพ่ือใช๎ส าหรับการเข๎าถึงข๎อมูลงาน  หนังสือ
ราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎บริการและ
การด าเนินงานด๎านเอกสารเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและทันตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 

15. วัตถุประสงค์ 

15.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องโทรสาร ส าหรับใช๎ในบริหารงานทั่วไป 

16. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

16.1 เชิงปริมาณ 

     6 .1. 1 เครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง  

16.2 เชิงคุณภาพ 

16.2.1 ด าเนินงานด้านเอกสารและเข้าถึงระบบงานด้านเอกสารได้อย่างรวดเร็ว 

17. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

17.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

17.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

17.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ 
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17.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-พ.ค.2558/งานพัสดุ 

17.5 สรุปผล / รายงานผล/พ.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ 

18. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณ   งบ   งบด าเนินงาน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    7 , 000  บาท ได๎แกํ 

18.1 คําเครื่องโทรสาร    7,000   บาท 

19. ผลที่คาดวําได๎รับ 

19.1 งานบริหารงานทั่วไปมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องโทรสารในการปฏิบัติงาน 
19.2 งานบริหารงานทั่วไปสามารถให๎บริการงานทางด๎านเอกสารให๎กับบุคลากรทางการศึกษาและ

ผู๎เกี่ยวข๎องได๎อยํางทันตํอความต๎องการ 

20. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

20.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่   117 

โครงการ   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องปริ้นเตอร์ส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป 

2. ลักษณะโครงการ       √   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3. 1 ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข๎อ 4 สร๎างเครือขํายความรํวมมือและการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 

3.2 ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานบริหารงานทั่วไป  มีความจ าเป็นต๎องใช๎เครื่องคอมพิวเตอร์  และเครื่องปริ้นเตอร์  เพ่ือใช๎ส าหรับ
การเข๎าถึงข๎อมูลงาน หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ
ผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎บริการและการด าเนินงานด๎านเอกสารเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและทันตํอความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องปริ้นเตอร์  ส าหรับใช๎ในงานบริหารงานทั่วไป 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องปริ๊นเตอร์  1  ชุด 

6. 2 เชิงคุณภาพ 

6.1.2 ด าเนินงานด๎านเอกสารและเข๎าถึงระบบข๎อมูลสารสนเทศท้ังภายในและภายนอก  

 

 

7 กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 
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7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ 

7.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-พ.ค.2558/งานพัสดุ 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/พ.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ 

8 งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

  จากเงิน   งบประมาณ   งบ    งบด าเนินงาน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    30,000    บาท ได๎แกํ 
8.1 คําคอมพิวเตอร์  20,000บาท 

8.2 คําเครื่องปริ๊นเตอร์ 10,000 บาท 

9 ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 งานบริหารงานทั่วไปมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องปริ๊นเตอร์ในการปฏิบัติงาน  
9.2 งานบริหารงานทั่วไปสามารถให๎บริการงานทางด๎านเอกสารให๎กับบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎อง

ได๎อยํางทันตํอความต๎องการ 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 118 

โครงการ   จัดซื้อวัสดุ /อุปกรณ์ ส านักงาน  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป 

2. ลักษณะโครงการ       √     โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข๎อ 4 สร๎างเครือขํายความรํวมมือและการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 

3.2 ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานบริหารงานทั่วไป  มีความจ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน  เพ่ือใช๎ส าหรับการเข๎าถึงข๎อมูลงาน 
หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง เพ่ือ
ให๎บริการและการด าเนินงานด๎านเอกสารเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและทันตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ  

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน ใชใ๎นงานบริหารงานทั่วไป 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 วัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน เพื่อใช๎ในการด าเนินงานบริหารงานทั่วไป 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ด าเนินงานด๎านเอกสารเพ่ือรองรับการท างานให๎กับบุคลากรทางการศึกษา  

และผู๎ที่เก่ียวข๎องทั้งภายในและภายนอก 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ 
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7.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-พ.ค.2558/งานพัสดุ 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/พ.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน   งบประมาณ    งบ    งบด าเนินงาน 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000    บาท ได๎แกํ (ค่าอุปกรณ์ตลอดปีงบประมาณ 2558) 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 งานบริหารงานทั่วไปมีอุปกรณ์และวัสดุส านักงานในการให๎บริการงานทางด๎านเอกสารให๎กับ 
บุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องได๎อยํางทันตํอความต๎องการ  

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 119 

โครงการ   จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ส าหรับเครื่องถํายเอกสารและเครื่องอัดส าเนา 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบริหารงานทั่วไป 

2. ลักษณะโครงการ       √   โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข๎อ 4 สร๎างเครือขํายความรํวมมือและการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 

3.2 ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานบริหารงานทั่วไป  มีความจ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน  เพ่ือใช๎ส าหรับการเข๎าถึงข๎อมูลงาน 
หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อ
ให๎บริการและการด าเนินงานด๎านเอกสารเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและทันตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ  

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน  ส าหรับเครื่องถํายเอกสารและเครื่องอัดส าเนาใช๎ในงานบริหารงาน

ทั่วไป 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 อุปกรณ์ ส านักงานเครื่องถํายเอกสารและเครื่องอัดส าเนา เพื่อใช๎ในการ

ด าเนินงานบริหารงานทั่วไป 
6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ด าเนินงานด๎านเอกสารเพ่ือรองรับการท างานให๎กับบุคลากรทางการศึกษา  
และผู๎ที่เก่ียวข๎องทั้งภายในและภายนอก 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 
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7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ 

7.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-พ.ค.2558/งานพัสดุ 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/พ.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน      งบประมาณ      งบ      งบด าเนินงาน  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    100,000   บาท ได๎แกํ (ค่าอุปกรณ์ตลอดปีงบประมาณ 2558) 
8.1 หมึกปริ๊นเตอร์ (Brother HL-5340D) 

8.2 หมึกปริ๊นเตอร์ (Cannon)   

8.3 หมึกเครื่องโทรสาร  

8.4 หมึกเครื่องถํายเอกสาร Kyocere 

8.5 หมึกเครื่องอัดส าเนา Riso EZ200 A  

8.6 ไขเครื่องอัดส าเนา Riso EZ200 A  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 งานบริหารงานทั่วไปอุปกรณ์ ส านักงานเครื่องถํายเอกสารและเครื่องอัดส าเนาให๎บริการงาน 
ทางด๎านเอกสารให๎กับบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องได๎อยํางทันตํอความต๎องการ  

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 120 

โครงการ   ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบริหารงานทั่วไป 

2. ลักษณะโครงการ       √    โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข๎อ 4 สร๎างเครือขํายความรํวมมือและการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 

3.2 ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในสภาพห๎องงานบริหารงานทั่วไปในชํวงเวลา 08.00-10.00 น.ของวันปฏิบัติงานจะมีการรณณรงค์การ
ประหยัดพลังงานคําไฟฟ้าจากการใช๎เครื่องปรับอากาศ แตํภายในห๎องงานบริหารมีครุภัณฑ์ส านักงานที่ต๎องอยูํใน
ที่มีอากาศถํายเทและไมํร๎อนจนเกินไป เชํน เครื่องถํายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ส านักงานอื่น ๆ ดังนั้นงานบริหารงานทั่วไปมีความประสงค์ที่จะติดตั้งพัดลมโคจรเพื่อระบายอากาศในห๎องงาน
บริหารงานทั่วไป เพื่อชํวยรักษาอายุการใช๎งานของอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ส านักงานของงานบริหารงานทั่วไปและชํวย
ระบายอากาศให๎ห๎องงานบริหารทั่วไปให๎นําท างานมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสร๎างบรรยากาศในห๎องงานบริหารงานทั่วไป 
5.2  เพื่อชํวยลดอุณหภูมิในชํวงเช๎า ชํวยยืดอายุการใช๎งานของอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ในห๎องงานบริหาร 

ทั่วไป 
   5.3   เพ่ือชํวยประหยัดพลังงานจากการใช๎เครื่องปรับอากาศ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
     6 .1. 1 พัดลมเพดาน/ติดผนัง จ านวน 3 ตัว  

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ชํวยระบายอากาศในห๎องงานบริหารงานทั่วไป 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน/ต.ค.2557/ห๎องงานบริหารงานทั่วไป 

7.2 เสนอโครงการ/ต.ค.2557/งานแผนงานความรํวมมือ 

7.3 จัดซื้อจัดจ๎าง/พ.ย.2557/งานพัสดุ 

7.4 ด าเนินการ/พ.ย.2557-ส.ค.2558/งานพัสดุ 

7.5 สรุปผล / รายงานผล/พ.ค.-ก.ย.2558/งานพัสดุ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน    งบประมาณ     งบ     งบด าเนินงาน 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,500  บาท   ได๎แกํ 
8.1 คําพัดลมเพดาน/พัดลมติดผนัง    4,500     บาท 

9. ผลที่คาดวําได๎รับ 

9.1 งานบริหารงานทั่วไปมีพัดลมเพดาน/พัดลมติดผนัง ในห๎องงานบริหารงานทั่วไป 
9.2 ชํวยระบายอากาศในห๎องงานบริหารงานทั่วไป และมีภูมิทัศน์ท่ีเป็นระเบียบสวยงามกวําการ  

ใช๎พัดลมตั้งโต๏ะ 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการที่ 121 

    โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์ตู๎เก็บเอกสาร งานการเงิน   

21.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน / งานการเงิน 
22.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

23.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพ

บริหารจัดการให๎มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล  มาตรการข๎อที่ 1 สํงเสริมศักยภาพสถานศึกษา  

3.2  ยุทธศาสตร์  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                  ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด๎าน จ าเปน็ต๎องมีวัสดุครุภณัฑ์  ส าหรับใช๎ในการบริหารจัดการให๎เพียงพอ  

ซึ่งจะชํวยเอื้อตํอการจัดเก็บเอกสารให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อยและพร๎อมที่จะใช๎งาน การจัดกิจกรรมตําง ๆ ตลอดจนจะ

ชํวยพัฒนาระบบงานของวิทยาลัยให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  งานการเงินได๎ตระหนักในเหตุผล

ดังกลําว จึงได๎จัดท าโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์ 
    5.1     เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยฯ 
 
6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1 ตู๎เหล็กทึบ   2   ต๎ู  

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1   จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให๎เพียงพอตํอการบริหารจัดการงานการเงิน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมชี้แจงโครงการ  



Page 281 of 396 
 

7.2  แตํงตั้งคณะท างาน  
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ  

            7. 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน  

    7. 3.2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน     
7.4  ประเมินผล  
7.5 . รายงานผลสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัยฯ 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน  งบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    8,000   บาท   ได๎แกํ 
8.1  คําวัสดุ  8,000    บาท  

  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 งานการเงิน   มีวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือใช๎ในการบริการจัดการอยํางเพียงพอ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

.แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Page 282 of 396 
 

โครงการที่ 122 

    โครงการ   พัฒนาระบบการเบิกจํายเงิน GFMIS  งานการเงิน   

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน / งานการเงิน 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 1  ยกระดับคุณภาพ

ผู๎เรียนเข๎าสูํมาตรฐานสากล   มาตรการข๎อที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน 

3.2  ยุทธศาสตร์  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได๎รับจัดสรรงบประมาณประเภทตํางๆ  ทั้งจากเงินอุดหนุนรายหัว
นักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  ๑๕ ปี และเงินรายได๎โรงเรียน  ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานการเงิน การเบิกจํายเงินในระบบ GFMIS  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการใช๎ทรัพยากร
ขององค์กรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับงานการเงินของวิทยาลัยฯ  จึง
ใช๎หลัก การบริหารความเสี่ยง  เป็นเครื่องมือชํวยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน  ซึ่งจะชํวยในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านด๎านการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให๎ดาเนินตามกลยุทธ์  เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข๎องอยําง
ถูกต๎อง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จึงจ าเป็นต๎องจัดท าโครงการ พัฒนาระบบการเบิกจํายเงิน GFMIS  งาน
การเงิน  
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1. เพ่ือป้องกันการทุจริตและข๎อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได๎ 
 5.2  เพ่ือควบคุม ป้องกันและกากับติดตามดูแลการใช๎จํายเงินทุกประเภท 
 5.3  เพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องของระบบบัญชีทั้งด๎านการเงิน  
 5.4  เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด๎านการเงินของวิทยาลัยฯ 

     5.5 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน ให๎ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ 
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6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1  มีครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช๎ในระบบการเบิกจํายเงิน GFMIS  พร๎อม 
           เครือ่งพิมพ์   จ านวน  1   ชุด 

6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1    มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร๎อมใช๎งานและสามารถเบิกจํายเงินในระบบ  GFMIS ทัน 
            ตามก าหนด      

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมชี้แจงโครงการ  
7.2  แตํงตั้งคณะท างาน  
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ  

            7. 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 

    7. 3.2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน     
7.4  ประเมินผล  
7.5 . รายงานผลสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัยฯ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน  .......งบประมาณ.............  งบ  .......2558....................... 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ....................40,000...................  บาท   ได๎แกํ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

  9.1.  มีครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10. 1  . ดูจากปฏิบัติงานจริง 
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โครงการที่ 123 

    โครงการ   จัดซื้อวัสดุส านักงาน งานการเงิน   

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน / งานการเงิน 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 1  ยกระดับคุณภาพ

ผู๎เรียนเข๎าสูํมาตรฐานสากล   มาตรการข๎อที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน 

3.2  ยุทธศาสตร์ นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                  การเงิน และบัญชีเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานของวิทยาลัย  จ าเป็นที่จะต๎องมีการจัดท า และ
จัดเก็บหลักฐานการรับ -จํายเงิน อยํางชัดเจนเป็นระบบ  และสามารถตรวจสอบได๎ มีการจัดท ารายงานการรับ  และ
การจํายํเงินให๎ผู๎บริหารทราบ 
 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1. เพ่ือให๎การจัดท าเอกสารเป็นไปอยํางถูกต๎อง มีหลักฐานการรับและจํายเงินอยํางครบถ๎วน 
       5.2. เพ่ือให๎การจัดเก็บหลักฐานการรับ -จํายเงิน เป็นระบบอยํางงํายตํอการตรวจสอบ  
 
6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 
   6.1.1  มีวัสดุ -เครื่องใช๎ส านักงานเพียงพอตํอการใช๎งาน   

6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1    มีระบบการจัดท าเอกสารการรับ -จําย ถูกต๎องตรวจสอบได๎      
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมชี้แจงโครงการ  
7.2  แตํงตั้งคณะท างาน  
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ  

            7. 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน  

    7. 3.2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน     
7.4  ประเมินผล  
7.5 . รายงานผลสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัยฯ 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน งบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000 บาท   ได๎แกํ 
  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1.  มีวัสดุที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10. 1  . ดูจากปฏิบัติงานจริง 
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โครงการที่ 124 

    โครงการ   จัดท าคูํมือและระเบียบการเบิกจํายเงินให๎กับบุคลากรในวิทยาลัยฯ   

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางวันวิสา   พรแสน / งานการเงิน 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
3.1  ยุทธศาสตร์ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ยุทธศาสตร์ข๎อที่ 1  ยกระดับคุณภาพ

ผู๎เรียนเข๎าสูํมาตรฐานสากล   มาตรการข๎อที่ 1 ปฏิรูปการเรียนการสอน 

3.2  ยุทธศาสตร์  นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ยุทธศาสตร์ข๎อที่  3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

                  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได๎รับจัดสรรงบประมาณประเภทตํางๆ  ทั้งจากเงินอุดหนุนรายหัว
นักเรียน เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี  ๑๕ ปี และเงินรายได๎โรงเรียน  ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานการเงิน การเบิกจํายเงินในระบบ GFMIS  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการใช๎ทรัพยากร
ขององค์กรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับงานการเงินของวิทยาลัยฯ  จึง
ใช๎หลัก การบริหารความเสี่ยง  เป็นเครื่องมือชํวยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน  ซึ่งจะชํวยในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านด๎านการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นให๎ดาเนินตามกลยุทธ์  เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีของวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข๎องอยําง
ถูกต๎อง  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จึงจ าเป็นต๎องจัดท าโครงการ จัดท าคูํมือและระเบียบการเบิกจํายเงิน
ให๎กับบุคลากรในวิทยาลัยฯ   
5. วัตถุประสงค์ 

 5.1. เพ่ือป้องกันการทุจริตและข๎อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได๎ 
 5.2  เพ่ือควบคุม ป้องกันและก ากับติดตามดูแลการใช๎จํายเงินทุกประเภท 
 5.3  เพ่ือตรวจสอบความถูกต๎องของระบบบัญชีทั้งด๎านการเงิน  
 5.4  เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด๎านการเงินของวิทยาลัยฯ 

     5.5 เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานการเงิน ให๎ถูกต๎องตามระเบียบของทางราชการ 
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6.เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1  เชิงปริมาณ 

   6.1.1 มีคํูมือปฏิบัติงานด๎านงานการเงิน  ที่พอเพียงตํอการให๎บริการ 
   6.1.2  มีแผนบริหารความเสี่ยงไว๎เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน 
   6.1.3  มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตํางๆ ที่งํายตํอการค๎นหาและตรวจสอบ 
   6.1.4  เป็นแบบอยํางท่ีดีของการพัฒนาระบบงานการเงินได๎ ร๎อยละ ๑๐๐ 
   6.1.5  ความพึงพอใจของผู๎มารับบริการ ร๎อยละ ๙๕ ขึ้นไป 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 การจัดทาบัญชีประเภทตํางๆ ถูกต๎อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได๎ 
   6.2.2  วิทยาลัยฯ มีคํูมือการปฏิบัติงานการเงิน  ที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
   6.2.3  วิทยาลัยฯ มีการบริหารงบประมาณที่เน๎นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1  ประชุมชี้แจงโครงการ  
7.2  แตํงตั้งคณะท างาน  
7.3  ด าเนินงานตามโครงการ  

            7. 3.1 ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน  

    7. 3.2 ด าเนินงานจัดซื้อจัดหาตามขั้นตอน     
7.4  ประเมินผล  
7.5 . รายงานผลสรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเสนอตํอวิทยาลัยฯ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงิน  งบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      30,000   บาท   ได๎แกํ 
 หมายเหตุ คําวัสดุสามารถถั่วจํายทุกรายการ 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  9.1.  มีคํูมือปฏิบัติงานด๎านงานการเงิน  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10. 1  . ประเมินความพึงพอใจ  
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ฝ่ายพัมฒนากิจการนักเรียน 

นักศึกษา 
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โครงการ 125 

โครงการ  แนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก   ประจ าปีการศึกษา  2558 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ    งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

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

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
  -นโยบาย /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  -นโยบาย /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษ า 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 นโยบายด๎านการเพ่ิมปริมาณผู๎เรียนสายอาชีพ ข๎อ  ๑ .๕ เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายผู๎มีสํวนส าคัญตํอการเลือกเรียน
อาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได๎แกํ นักเรียน และผู๎ปกครองเพ่ือน าข๎อมูลของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ให๎นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อน าไปประกอบในการตัดสินใจเข๎าเรียนตํอหรือเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจเลือกเรียนเพื่อให๎เหมาะสมกับตนเอง 
5. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให๎ข๎อมูลแกํนักเรียนในระดับมะยมศึกษา เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการศึกษาตํอและการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.4 เชิงปริมาณ 
6.1. 1  ได๎นักเรียนสมัครเรียนตํอ  

6.5 เชิงคุณภาพ 
6.1.2 นักเรียนเลือกเรียนสายอาชีพตามสาขาท่ีนักเรียนชอบและถนัด 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
7.6 เสนอและขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน 
7.7 แตํงตั้งคณะกรรมการ    เดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม 
7.8 ประชุมวางแผน    เดือน  ธันวาคม – มกราคม 
7.9 ด าเนินงาน   เดือน  ธันวาคม –เมษายน 
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7.10 สรุป/รายงานผล   เดือน  พฤษภาคม 
 
 
8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    30,000   บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  วิทยาลัยฯ สามารถเพ่ิมปริมาณผู๎เรียนได๎ตามนโยบายของต๎นสังกัด 
-  สถานศึกษาในกลุํมเป้าหมายมีการประสานงานในสํวนของการเพิ่มนักเรียนอาชีวศึกษา  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ภาพประกอบ 

10. 2 สรุปรูปเลํมโครงการ  
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โครงการ 126 

โครงการ  นิทรรศการวิชาการเพ่ือการแนะแนว (จุดประกายสายอาชีพ open house) 
 

1.  ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

 

2.  ลักษณะโครงการ     โครงการตาม  พ .ร.บ  .งบประมาณ  

 โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ  (ไมํใช๎งบประมาณ  สอศ .)  

3.  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรฐาน 

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

เพ่ือเป็นการน าเสนอและเผยแพรํข๎อมูลและผลงานของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

ให๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น และผู๎ที่สนใจทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับ

ตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ตํอตนเองและประเทศชาติในอนาคต  

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1เพ่ือเป็นการน าเสนอ และเผยแพรํข๎อมูลการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  

 5.2  เพ่ือเป็นการจัดแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

 5.3  เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับตนเอง ส าหรับนักเรียนระดับชั้น  

ม. 3 และ ม.6 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1ได๎นักเรียนและผู๎สนใจเข๎าชมงาน500 คน 

6.1. 2  ได๎นักเรียนและผู๎สนใจสมัครเข๎าเรียนตํอจ านวน 320 คน 
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6. 2  เชิงคุณภาพ  

ผู๎สนใจเลือกเรียนสายอาชีพตามสาขาท่ีชอบและเหมาะสมตามความสามารถของตน  

วิทยาลัยฯ สามารถเพ่ิมปริมาณผู๎เรียนได๎ตรงตามนโยบายของต๎นสังกัด 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1  เสนอโครงการ    เดือน  ตุลาคม 

 7.2  ประชุมวางแผน  เดือน  ตุลาคม  -พฤศจิกายน  

 7.3  แตํงตั้งคณะกรรมการ  เดือน  พฤศจิกายน  -ธันวาคม  

 7 . 4  จัดซื้อจัดจ๎าง     เดือน  พฤศจิกายน  -ธันวาคม  

7. 5ด าเนินงาน   เดือน  ธันวาคม  -มกราคม  

 7.6  สรุป /รายงานผล   เดือน  มกราคม  

8.  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 

 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    30,000   บาท ได๎แกํ 

8. 1  คําวัสดุด๎านสถานที่           6,0 00  บาท  

8. 2  คําวัสดุอุปกรณ์แตํละแผนก   9,0 00   บาท   

8.3  คําเชําเต๎นท์ /คํารถรับสํง   10,000  บาท 

8.4  คําวัสดุ /คําป้ายไวนิล    5,000  บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9. 1  นักเรีย นมีทัศนคติที่ดีตํอวิทยาลัยฯ และนักเรียนในเขตพ้ืนที่ใกล๎เคียงได๎รู๎จักวิทยาลัยฯ มากข้ึน  

9. 2  วิทยาลัยฯ สามารถจัดแสดงผลงานนักเรียนให๎ผู๎ที่เข๎าชมงานได๎เยี่ยมชมผลงาน  

9. 3  ศึกษาในนักเรียนและผู๎สนใจเลือกเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับตนเองอยํางมีคุณภาพ  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1  ภาพประกอบ 

 10.2  สรุปรูปเลํมโครงการ 
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โครงการ 127 
โครงการ  ปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา 
1.  ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

2.  ลักษณะโครงการ        โครงการตาม  พ .ร.บ  . งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไมํใช๎งบประมาณ  สอศ .)  

3.  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรฐาน  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

  -นโยบาย /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

นักเรียนในระดับ ปวช .3 และนักศึกษาในระดับ ปวส.2 เมื่อจบการศึกษาแล๎วต๎องได๎รับการแนะน าในการท างาน

และการศึกษาตํอ เพื่อเตรียมตัวในการใช๎ชีวิตสูํโลกภายนอกได๎อยํางมีคุณภาพ  

5.  วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช๎เป็นแนวทางให๎แกํนักเรียน นักศึกษาที่จะอกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาตํอได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1เชิงปริมาณ 

  6.1. 1  ผู๎ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช . 3 และ ปวส.2  

6. 2  เชิงคุณภาพ  

6.1.2 นักเรียน นักศึกษาได๎รับความรู๎อยํางถูกต๎องในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตํอ  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
7.1  เสนอและขออนุมัติโครงการ    เดือน  ตุลาคม – พฤศจิกายน 
7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ  เดือน  ธันวาคม–มกราคม 
7.3 ด าเนินการ  เดือน  กุมภาพันธ์ – เมษายน 
7. 4  สรุป/รายงานผล   เดือน  เมษายน  
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8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    20,000   บาท ได้แก ่
8.1  คําด าเนินงาน  20,000  บาท 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู๎จบการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ได๎รับแนวทางในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ 

อยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

9.1 ภาพประกอบ 
9.2 สรุปรูปเลํมโครงการ 
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โครงการ 128 

โครงการ  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหมํ 
1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ      โครงการตาม  พ .ร.บ  .งบประมาณ  
 โครงการตามภาระงานประจ า 

        โครงการพิเศษ  (ไมํใช๎งบประมาณ  สอศ .)  
3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรฐาน 

 -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  
 -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
นักเรียนระดับ ปวช  .1 และนักศึกษาในระดับ ปวส .1 ทุกแผนกต๎องทราบถึงหลักสูตร ระเบียบ กฎเกณฑ์ และ

การใช๎ชีวิตในสถานศึกษา เพ่ือความเป็นระเบียบและสามารถดูแลผู๎ปกครองได๎งําย 
5. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษารู๎จักหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่ทางวิทยาลัยก าหนดไว๎  
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6. 1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน ปวช . 1 ทุกแผนกวิชา และนักศึกษา ปวส.1 ทุกแผนกวิชา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให๎อยูํในกฎระเบียบองทางวิทยาลัยฯได๎อยํางมีความสุข  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

7. 1  เสนอและขออนุมัติโครงการ    เดื อน  ตุลาคม – พฤศจิกายน 
7. 2  แตํงตั้งคณะกรรมการ  เดือน  ธันวาคม  –มกราคม  
7. 3  ด าเนินการ  เดือน  มีนาคม–พฤษภาคม  
7. 4  สรุป/รายงานผล   เดือน  พฤษภาคม  

 
8.  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 
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  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    20,000   บาท ได้แก ่
8.1  คําด าเนินงาน          20,000  บาท 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียน นักศึกษา เข๎ารํวมโครงการ และสามารถปฏิบัติตนในวิทยาลัยฯ ได๎อยํางมีความสุข และปฏิบัติตนให๎อยูํ
ในเกณฑ์ ระเบียบ วินัย 
10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10. 1  ภาพประกอบ  
10. 2  สรุปรูปเลํมโครงการ  
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โครงการที่ 129 

โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน ( Fix it Center )  

25. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

26. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพเิศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 

27. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่ 4 ด๎านการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตัวบํงชี้ที 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารการจัดการวิชาการและวิชาชีพ  

28. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์สังกัดส านักงานคณะการการการอาชีวศึกษา มีการจัดการ
เรียนการสอนระดับปวช.และปวส. มีนโยบายชํวยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการด าเนินงานขยาย
บทบาทของศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือชุมชน ( Fix it Center ) ให๎คลอบคุลและให๎ความส าคัญในการยกระดับฝีมือชําง
ชุมชน รวมทั้งการเสริมสร๎งการรวมกลุํมของชํางชุมชนสร๎างความเข๎มแข็งในการประกอบอาชีพและสร๎าง
เครือขํายชํางชุมชน รํวมกับสถานศึกษาให๎เกิดการเรียนรู๎และการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน  
 นอกจากนี้ยังท าให๎เกิดความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาและชุมชนในการสร๎างเครือขําย ถํายทอดความรู๎
พัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการสํงเสริมการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องต๎นของสินค๎าชุมชน อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยความรํวมมือกับองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการและวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เป็นหนํวยงานหลักในการรับผิดชอบ 

29. วัตถุประสงค์ 

29.1.  เพ่ือให๎ค าแนะน าถํายทอดความรู๎ให๎ประชาชนทราบถึงวิธีการดูแลรักษา การพัฒนาทักษะชํางชุมชนให๎

สามารถซํอมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพและเครื่องใช๎ในครัวเรือน  

29.2.  เพ่ือสร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางสถานศึกษากับชุมชนในการถํายทอดความรุ๎พัฒนาสุขอนามัย

พ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมตํอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์

ชุมชน สร๎างมูลคํา เสริมสร๎างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพการรับรองคุณภาพ

สินค๎าเบื้องต๎น 
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29.3.  เพ่ือลดคําใช๎จํายของประชาชน โดยการยึดอายุการใช๎งานเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช๎ในการประกอบ

อาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

29.4.  เพ่ือสร๎างแหลํงปฎิบัตงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแกํนักเรียนนักศึกษาให๎มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนและความพร๎อมสร๎างชํองทางในการประกอบอาชีอิสระเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขํงขันของประเทศ 

29.5.  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อม่ันให๎กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกปฎิบัติงานใน

ชุมชน 

30. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1.  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดียื เข๎ารํวมกิจกรรม 50 คน 
6.1.2. ประชาชนในเขตที่รับผิดชอบ 2 แหํง ได๎รับบริการไมํน๎อยกวํา 500 คน 
6.1.3. พัฒนาชํางชุมชนไมํน๎อยกวํา 20 คน  
6.1.4. ประชาชนได๎รับการฝึกอาชีพไมํน๎อยกวํา 100 คน 

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ของชีวิตดีมากขึ้น 
 6.2.2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบมีทักษะและคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 7.2 . สถานที่ด าเนินการชุมชนในเขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และเขตอ าเภอพระประแดง  

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9. 1.  ครูแลนักเรียนนักศึกษา มีทักษะชีวิตมากชึ้นและมีโอกาสท างานกับชุมชน 

 9.2. ประชาชนได๎รับความรู๎ด๎านอาชีพ ด๎านสุขอนามัย ด๎านการพัฒนานวัตกรรม ของชุมชนมีความพึงพอใจตํอ

การใช๎สานที่ในการจัดท ากิจกรรมตําง ๆ  

 9.3 .  เพ่ิมรายได๎ลดรายจํายให๎กับชุมชน 

 9.4 . เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแกํนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรปรากา  
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โครงการที่ 130 

โครงการ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ซํอมประกอบคอมพิวเตอร์  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพเิศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่ 4 ด๎านการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ตัวบํงชี้ที่ 8.1 ถึง 8.10   

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญในการด ารงค์ชีวิตซึ่งต๎องมีการใช๎งานคอมพิวเตอร์ซึ่งในการ
แก๎ปัญหาเบื้องต๎นในการซํอมและประกอบคอมใหมํเพ่ือให๎ได๎ราคาที่เหมาะสมกับความต๎องการของคนใช๎งานเพ่ือ
ลดคําใช๎จํายในการสํงซํอมและยืดอายุการใช๎งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎เป็นอยํางดี 
 ในเหตุผลนี้จึงมีความต๎องการที่จะเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในรายวิชาซํอมประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพ่ือให๎ค าแนะน าถํายทอดความรู๎ให๎ประชาชนทราบถึงวิธีการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

5.2.  เพ่ือลดคําใช๎จํายเพื่อเสริมสร๎างอาชีพเสริมให๎กับบุคคลทั่วไป ผู๎มีรายได๎น๎อย หรือผู๎พิการ  
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1.  ผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวน 25 คน 

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการน าความรู๎ไปประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎ตํอไป  
 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 
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 7.2. สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9. 1. ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎น าความรู๎ไปประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎  

 9.2 . ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
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โครงการที่ 131 

โครงการ เทศบาลเคลื่อนที่ ( อ าเภอยิ้ม )  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพเิศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่ 4 ด๎านการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ตัวบํงชี้ที 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารการจัดการวิชาการและวิชาชีพ  

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได๎มีหนังสื่อเชิญเข๎ารํวมโครงการเทศบาลเคลื่อนท่ีของ
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผําซึงเป็นโครงการตํอเนื่องทุกเดือน ๆ ครั้งซึ่งจ าเป็นต๎องมีคําใช๎จํายคําวัสดุและอุปกรณ์
บางสํวนจึงจ าเป็นอยํางยิ่งท่ีจะรํวมท าโครงการดังกลําว 
   

5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพ่ือชํวยเหลือประชาชนที่อุปกรณ์เครื่องใช๎ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ช ารุดในเขตพ้ืนที่ของพระสมุทรเจด์  

5.2. เพ่ือประชาสัมพันธ์วิทยาลัยในการออกชํวยเหลือประชาชน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1. ได๎ออกหนํวยเทศบาลเคลื่อนท่ี อยํางน๎อย 12 ครั้ง 
6.1.2. มีนักเรียนเข๎ารํวมโครงการอยํางน๎อย 100 คน 

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. นักเรียนนักศึกษา มีประสบการณ์ของชีวิตดีมากขึ้น  
 6.2.2. ประชาชนในเขตรับผิดชอบ ทัศนะคติที่ดีตํอวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 
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 7.2 . สถานที่ด าเนินการชุมชนในเขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และเขตอ าเภอพระประแดง  
 

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9. 1.  ครูแลนักเรียนนักศึกษา มีทักษะชีวิตมากชึ้นและมีโอกาสท างานกับชุมชน 

 9.2. ประชาชนมีทัศนะคติที่ดีตํอวิทยาลัย  

 9.3 .  ลดรายจํายให๎กับชุมชน 
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โครงการที่  132 

โครงการ จัดซื้อครุภัณและวัสดุส านักงาน 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพเิศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่  ด๎านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา ตัวบํงชี้ที 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์   

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนเป็นหนํวยงานหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร
เจดีย์ซึ่งมีความจ าเป็นในการใช๎คอมพิวเตอร์และจัดท าเอกสารตําง ๆ จึงต๎องอ านวยความสดวกในการท างาน
เพ่ือให๎การท างานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้จึงจ าเป็นต๎องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ๊นและวัสดุส านักงานเพ่ือรองรับการท างานที่มี
มากขึ้น 
   

5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2. เพ่ือให๎การท างานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1.  ได๎คอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ๊นสี อยํางละ1 เครื่อง 
6.1.2.  ได๎วัสดุส านักงานในการท างานได๎อยํางมีประสิทธภาพ 

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
 6.2.2. ความคลํองตัวในการท างานมีมากข้ึน 
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7.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1. ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 7.2. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9. 1.  ครูประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

 9.2  .มีความคลํองตัวในการท างาน  
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โครงการที่ 133 

โครงการ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ปูกระเบื้อง 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

2. ลักษณะโครงการ โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

โครงการตามภาระงานประจ าปี 
   โครงการพเิศษ( ไมํใช๎งบประมาณ สอศ. ) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนปฎิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษประจ าปี 2558  ในมาตรฐานที่ 4 ด๎านการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ตัวบํงชี้ที่ 8.1 ถึง 8.10   

 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในสภาพปัจจุบันเศรษฐกิจอยูํในสภาวะชลอตัวท าให๎ประชาชนตกงานจึงต๎องมีการอบรมวิชาชีพเพ่ือ
สร๎างอาชีพให๎กับคนที่ตกงาน คนมีรายได๎น๎อยหรือนักเรียนนักศึกษาจบใหมํให๎สามารถประกอบเป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมเพ่ิมรายได๎ในชีวิตประจ าวัน 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1.  เพ่ือให๎ผู๎เข๎าอบรมสามารถน าความรู๎ไปประกอบอาชีพได๎ 

5.2.  เพ่ือให๎ผู๎เข๎าอบรมสามารถน าความรู๎เป็นอาชีพเสริมรายได๎ 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

6.1. เชิงปริมาณ 
6.1.1.  ผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวน 25 คน 

6.2. เชิงคุณภาพ 
 6.2.1. ผู๎ เข๎ารํวมโครงการน าความรู๎ไปประกอบอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎  
 

7.  กิจกรรมและข้ันตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 . ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2558 

 7.2 . สถานที่ด าเนินการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
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8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 . ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎น าความรู๎ไปประกอบอาชีพหรืออาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎  

 9.2 . ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎น าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
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โครงการที่ 134 

    โครงการ  ประชุมคณะกรรมการงานปกครองรํวมกับเครือขํายต ารวจ /ทหาร/อบต.และผู๎น าชุมชน  

24.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

25.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

26. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

26.1 ยุทธศาสตร์/นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษาทุกระดับชั้น 

26.2 ยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ข๎อที่ 1 ปลูกฝังจิตส านึกสร๎างเจต

คติปรับพฤติกรรม 

26.3 ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตัวบํงชี้ที่ 25 

จ านวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ รวมทั้งด๎านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

27. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ทุกภาคสํวนพยายามรํวมมือ รณรงค์ป้องกันแก๎ไขโดยเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการ ได๎มีนโยบายให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมในรูปแบบตํางๆเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะในการ
ป้องกันตัวนักเรียน นักศึกษาให๎หํางไกลยาเสพติด ซึ้งเป็นปัญหาบั่นทอนตํอสุขภาพตนเอง สังคม และความมั่นคง
ของชาติ 

28. วัตถุประสงค์ 

28.1 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ มีจิตส านึก ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงเอาตัวเองให๎

รอดพ๎นจากยาเสพติด 

28.2 ติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษา ที่อยูํในกลุํมเสี่ยงให๎ลด ละ เลิก ยาเสพติด 

28.3 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี หํางไกลยาเสพติด 

29. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

29.1 เชิงปริมาณ 
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29.1.1 เครือขํายต ารวจ/ทหาร/อบต.และผู๎น าชุมชน จ านวน 20 คน 

29.1.2 นักเรียน นักศึกษา จ านวน  450คน  เข๎ารํวมโครงการ 

29.2 เชิงคุณภาพ 

29.2.1 ติดตาม ดูแล นักเรียน นักศึกษาที่อยูํในกลุํมเสี่ยงให๎ลด ละ เลิก ยาเสพติด 

29.2.2 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี หํางไกลยาเสพติด 

29.2.3 นักเรียน นักศึกษา มีพฤติกรรมที่ ลด ละ เลิกยาเสพติด 

30. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

30.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

30.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

30.3 ด าเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

30.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

31. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส) งบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท    
32. ผลที่คาดว่าได้รับ 

32.1 นักเรียน นักศึกษา จะมีคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพดังกลําวมาข๎างต๎น 

33.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

33.1 สรุปรูปเลํมโครงการ และภาพประกอบ 
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โครงการที่ 135 

    โครงการ จัดท าคูํมือ กฎระเบียบ มาตรการในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา  

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์/นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษาทุกระดับชั้น 

3.2 ยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ข๎อที่ 1 ปลูกฝังจิตส านึกสร๎างเจต

คติปรับพฤติกรรม 

3.3 ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตัวบํงชี้ที่ 25 

จ านวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ รวมทั้งด๎านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัญหายาเสพติดและปัญหาเด็กทะเลาะวิวาท เป็นปัญหาหลักท่ีทุกภาคสํวนพยายามรํวมมือ 
รณรงค์ป้องกันแก๎ไขโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ได๎มีนโยบายให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตํางๆเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะในการป้องกันตัวนักเรียน นักศึกษาให๎หํางไกลยาเสพติด และปัญหาเด็ก
ทะเลาะวิวาท ซึ้งเป็นปัญหา สังคม และความม่ันคงของชาติ 

5. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ มีจิตส านึก ตระหนักถึงอันตราย รวมถึงเอาตัวเองให๎
รอดพ๎นจากยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
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6.1.1 สมุดคูํมือ นักเรียน นักศึกษา จ านวน  500เลํม 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ติดตามดูแล นักเรียน นักศึกษา ที่อยูํในกลุํมเสี่ยง 

6.2.2 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ มีจิตส านึก ตระหนักถึงอันตราย 

รวมถึงเอาตัวเองให๎รอดพ๎นจากยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

7.3 ด าเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

7.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส) งบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  บาท    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา จะมีคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพดังกลําวมาข๎างต๎น 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปรูปเลํมโครงการ และภาพประกอบ 
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โครงการที่ 136 

    โครงการ  คัดกรองนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษากํอนที่จะเข๎ามาเรียน  

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

3.1 ยุทธศาสตร์/นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานศึกษาทุกระดับชั้น 

3.2 ยุทธศาสตร์/นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ข๎อที่ 1 ปลูกฝังจิตส านึกสร๎างเจต

คติปรับพฤติกรรม 

3.3 ยุทธศาสตร์/นโยบาย ประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตัวบํงชี้ที่ 25 

จ านวนครั้ง และประเภทของกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีดีงามใน

วิชาชีพ รวมทั้งด๎านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัญหายาเสพติดและปัญหาเด็กทะเลาะวิวาท เป็นปัญหาหลักท่ีทุกภาคสํวนพยายามรํวมมือ 
รณรงค์ป้องกันแก๎ไขโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ได๎มีนโยบายให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ตํางๆเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ทักษะในการป้องกันตัวนักเรียน นักศึกษาให๎หํางไกลยาเสพติด และปัญหาเด็ก
ทะเลาะวิวาท ซึ้งเป็นปัญหา สังคม และความม่ันคงของชาติ 

5. วัตถุประสงค์ 

๕.๑  เพ่ือลดและป้องกันนักเรียน นักศึกษาที่มีประวัติกลุํมเสี่ยง 
 
 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
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6.1.1 ได๎นักเรียน นักศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมเหมาะสม จ านวน  500  คน   

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ลดและป้องกัน นักเรียน นักศึกษา ที่อยูํในกลุํมเสี่ยง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ/แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

7.3 ด าเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

7.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส) งบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท    
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา จะมีคุณภาพเป้าหมายเชิงคุณภาพดังกลําวมาข๎างต๎น 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 สรุปรูปเลํมโครงการ และภาพประกอบ 
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โครงการที่  1 37 

โครงการ   สํงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข๎อ 3 
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี

สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 ประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ตั้งแตํบรรพกาลจนถึงปัจจุบันสอนให๎ชาวพุทธทุกคนยึดมั่นในศีลธรรม มีความ
ประพฤติดีงาม ตั้งตนอยูํในค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ อีกท้ังยังปลูกฝังให๎ท านุบ ารุง
ศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดจนงานวันส าคัญตํางๆ ของชาติทั้งทางพระพุทธศาสนาและประเพณีท๎องถิ่นเชํน 
วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันเข๎าพรรษา และวันปิยมหาราช เป็นต๎น 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อพัฒนาความรู๎ ด๎านทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา  

 5.2 เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู๎ไปใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 

 5.3 เพ่ือเป็นการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียนนักศึกษาในด๎านการลงมือปฏิบัติงานจริง  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

  6.1. 2 นักเรียน นักศึกษาได๎รู๎จักอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของไทย  

 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได๎ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการสํงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยในวันส าคัญ
ตํางๆ 
  6.2. 2 นักเรียน นักศึกษาได๎รํวมท ากิจกรรมกับชุมชนและหนํวยงานอื่นๆ  

√ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม พ .ศ. 2557 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน พัฒนาผู๎เรียน  งบ  15,000 บาท 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท ได๎แกํ 
 8.1กิจกรรมวันสงกรานต์  จ านวน 3,750  บาท 

 8.2กิจกรรมวันวิสาขบูชา  จ านวน 2,000  บาท 

 8.3กิจกรรมวันเข๎าพรรษา  จ านวน7,250  บาท 

 8.4 กิจกรรมวันปิยมหาราช จ านวน2,000บาท 

**** รายการสามารถถั่วเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาได๎ฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู๎จากประสบการณ์มากขึ้น  

 9.2 นักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพในด๎านทักษะวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 

 9.3 นักเรียน นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ 

 9.4 นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎ 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่138 

โครงการ  สํงเสริมประชาธิปไตย 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข๎อ 3 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎าง

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 การปกครองระบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่สนองความต๎องการพื้นฐานทางธรรมชาติของมนุษย์ คือความ
ต๎องการเสรีภาพการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคด๎วยเหตุนี้ประเทศสํวนมากในโลก รวมทั้ง
ประเทศไทยจึงนิยมเอารูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตยมาใช๎ในการปกครองประเทศ แตํอยํางไรก็ตามการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยจะไมํสามารถสนองตํอความต๎องการพื้นฐานดังกลําวของมนุษย์อยํางครบถ๎วนได๎ถ๎าพลเมือง
ของประเทศขาดวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยพร๎อมมิได๎ด าเนินชีวิตให๎สอดคล๎องกับหลักการของสังคมประชาธิปไตย 
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จึงได๎จัดโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยข้ึน เพ่ือให๎นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและหน๎าที่ของตนเองในสังคมประชาธิปไตย 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1เพ่ือพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรมสูํความเป็นเลิศขับเคลื่อนด๎วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแหํง
ประเทศไทย 
 5.2เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียนนักศึกษาน าหลักประชาธิปไตยมาใช๎ในการด าเนินชีวิตและรู๎ถึงสิทธิหน๎าที่รวมถึงการใช๎

สิทธิและปฏิบัติหน๎าที่ตํางๆด๎วยความรับผิดชอบ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตยไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

  6.1. 2 นักเรียน นักศึกษาได๎รํวมท ากิจกรรมกับชุมชนและหนํวยงานอื่นๆ  

√ 
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 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1สร๎างความตระหนักให๎นักเรียน นักศึกษารู๎ถึงสิทธิหน๎าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมประชาธิปไตยรวมถึง
การให๎สิทธิและปฏิบัติหน๎าที่ตํางๆ ตามระบอบประชาธิปไตยด๎วยความรับผิดชอบ 
  6.2. 2 นักเรียน นักศึกษามีความตระหนักในสิทธิและหน๎าที่อันพึงปฏิบัติในสังคมประชาธิปไตย  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถา นที ่
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน   งบ 3, 000   บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท ได๎แกํ 
 คําใช๎สอยตํางๆ  3 ,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบในสิทธิและหน๎าที่ของตนมากขึ้น 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาด าเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตยด๎วยความผาสุก 

 9.3 สํงเสริมให๎ประชาธิปไตยคงอยูํคูํกับสังคมไทย 

 9.4 สังคมประชาธิปไตยเจริญก๎าวหน๎าและมีความสุข 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ   หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข๎อ 3 
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี

สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 ในสภาพปัจจุบันได๎เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัยหลายด๎านปัจจัยคํานิยมบางอยํางแบบชาติตะวันตก 
ได๎หลั่นไหลเข๎ามา เป็นเหตุให๎เยาวชนของชาติ ลอกเลียนแบบและเน๎นในเรื่องของวัตถุ จึงท าให๎เกิดปัญหาจิตใจที่เสื่อม 
ขาดคุณธรรม จริยธรรม ตามมาซึ่งปัญหาเหลํานี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรงประเทศจะพัฒนาได๎ต๎องมาจากประชากรที่มี
คุณภาพรวมถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคูํกันไป การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นกระบวนการทางการศึกษา
สร๎างข้ึนได๎ในครอบครัว โรงเรียน สถานบันศาสนา และสื่อมวลชนตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งสถาบันการศึกษา การให๎
ศึกษานั้นจะต๎องค านึงถึงท้ังทาง รํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในระดับอาชีวศึกษานักเรียนพูดจาไมํไพเราะ ไมํมี
ความรับผิดชอบ เกียจคร๎านแลก๎าวร๎าว 
 ทางวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได๎เล็งเห็นปัญหาดังกลําวจึงนิมนต์พระครูมาให๎ความรู๎และอบรมวําเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงาม เป็นการชํวยขัดเกลาอุปนิสัยและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับเยาวชนของชาติ 
ภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นสามารถน าไปด าเนินชีวิตในครอบครัวและสังคมได๎อยํางมีความสุข 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษาเป็นคนเกํง คนดี มีความสุข 
 5.2เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการด าเนินชีวิต ในสังคมได๎อยํางมีความสุข  

 5.3 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษาเป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในด๎านความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินัยและความ

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

√ 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.2 เข๎ารับการอบรมจ านวน 3 วัน จ านวน 250 คน 

  6.1. 2 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1และปวส.2เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 % 

 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ได๎รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
  6.2. 2 นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบในการเรียน และเข๎ารํวมท ากิจกรรมของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนพฤษภาคม พ .ศ. 2558 ถึง เดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน   กิจกรรมผู๎เรียน งบ 45, 000  บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  45, 000   บาท ได๎แกํ 
 งบการด าเนินงานในกิจกรรมตามโครงการฯ  45 , 000   บาท  

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาเป็นผู๎ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม 

 9.2 นักเรียน นักศึกษาได๎น าประสบการณ์จากการปฏิบัติกิจกรรม และการพัฒนาศาสนามาใช๎ในการด าเนินชีวิต

ที่มีคุณภาพและมีความสุขตํอไป 

 9.3 นักเรียน นักศึกษา ที่เข๎ารํวมกิจกรรมและการพัฒนา ศาสนาน ามาใช๎ในการด าเนินชีวิตที่ดีคุณภาพและมี

ความสุขตํอไป 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการ   เตรียมประกวดองค์การนักวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเดํน 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข๎อ 3 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ . 2555  มาตรฐานที่  6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎าง

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 ด๎วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได๎มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
นักศึกษา ในด๎านการเรียนการสอน ความรู๎ ทักษะวิชาชีพ ดังนั้น การจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนการสอนเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่จะชํวยเสริมสร๎างความแข็งแกรํงในด๎านการเรียนรู๎ การฝึกฝนให๎มีความคิดสร๎างสรรค์ และสามารถน าความรู๎ไป
ประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอไปได๎ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1เพ่ือพัฒนาความรู๎ด๎านทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา  
 5.2เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

 5.3 เพ่ือเป็นการทดสอบสมรรถภาพของนักเรียน นักศึกษาในด๎านการลงมือปฏิบัติงานจริง  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาได๎พัฒนาทักษะด๎านตํางๆ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80%  

  6.1. 2 นักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1และปวส.2เข๎ารํวมกิจกรรมไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 % 

 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีทักษะวิชาชีพและสามารถประยุตย์ใช๎ในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

√ 
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  6.2. 2 นักเรียน นักศึกษามีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบในการเรียน และเข๎ารํวมท ากิจกรรมของ
สถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม พ .ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน งบ 20, 000  บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท ได๎แกํ 
 งบการด าเนินงานในกิจกรรมตามโครงการฯ  20, 000   บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาได๎ฝึกทักษะและพัฒนาการเรียนรู๎จากประสบการณ์มากขึ้น  

 9.2 นักเรียน นักศึกษามีประสิทธิภาพในด๎านทักษะวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 

 9.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได๎  

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่141 

โครงการ   กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  
    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข๎อ 3 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ .ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎าง

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พัฒนาเยาวชน ปลูกฝังคํานิยม สํงเสริมการท างานโดยใข๎ขบวนการกลุํมในการ
ท าประโยชน์ตํอสาธารณชน ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียมอันดีงาม เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม วินัยในตนเอง โดย
วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบัติและประเมินผลส านักงานอาชีวศึกษาจึงก าหนดให๎สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงจัดกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมบังคับ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช .1 เพื่อให๎การด าเนินกิจกรรมชมรมลูกเสือ
วิสามัญกองวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกเสือไทย จึงเห็นควรจัด
โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือวิสามัญ โครงการวันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (Day 
Camp ) โครงการกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะทางลูกเสือและโครงการเตรียมความพร๎อมรับการประเมินลูกเสือ เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร๎อมส าหรับการบริการเพื่อชุมชนตํอไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1เพ่ือให๎ลูกเสือวิสามัญมีโอกาสฝึกฝนเพ่ิมทักษะในวิชากิจกรรมลูกเสือ  
 5.2เพ่ือพัฒนาสติปัญญา ความรู๎ความสามารถของตนเอง 

 5.3 เพ่ือความเป็นหมูํคณะในการท างานรํวมกับพี่น๎องลูกเสือ 

 5.4 มีประสบการณ์การใช๎ชีวิตกลางแจ๎งและสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1ลูกเสือวิสามัญระดับชั้นปวช.1เข๎ารํวมกิจกรรมจ านวน 250 คน และพ่ีเลี้ยงลูกเสือวิสามัญจ านวน 

20 คน  

√ 
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  6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1สามารถจัดการฝึกอบรมลูกเสือได๎อยํางมีคุณภาพ เกิดความดภาคภูมิใจและเกิดศรัทธาในการท า
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญอยํางเต็มที่ 
  6.2. 2 ลูกเสือมีทักษะวิชาชีพและสามารถน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได๎ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม พ .ศ. 2557 ถึง เดือนกันยายน พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  งบ 128,000 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  128,000 บาท ได๎แกํ 
 8.1 โครงการเข๎าคํายพักแรมลูกเสือวิสามัญ   55,000 บาท 

 8.2 โครงการวันสถาปนาลูกเสือแหํงชาติ   3,000  บาท 

 8.3 โครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (Day Camp) 50, 000 บาท  

 8.4 โครงการกิจกรรมเสริมสร๎างทักษะทางลูกเสือ  15, 000 บาท 

 8.5 โครงการเตรียมความพร๎อมรับการประเมินลูกเสือ 5,000 บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ลูกเสือวิสามัญมีโอกาสฝึกฝนเพ่ิมทักษะในวิชากิจกรรมลูกเสือ 

 9.2 พัฒนาสติปัญญา ความรู๎ความสามารถของตน 

 9.3 เพ่ือความเป็นหมูํคณะในการท างานรํวมกับพี่น๎องลูกเสือ 

 9.4 มีประสบการณ์การใช๎ชีวิตกลางแจ๎งและสามารถแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าได๎  

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

 10.1รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 

 



Page 323 of 396 
 

โครงการที ่142 

โครงการ   นวสัมพันธ์ 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ     หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข๎อ 3 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎าง

ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับผู๎เรียนเป็นส าคัญ ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาจึงวัดที่ตัว
ผู๎เรียน วํามีความรู๎คูํคุณธรรมและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในอนาคต การพัฒนาคนจึงต๎องพัฒนาทั้งด๎านรํางกาย
และจิตใจ งานองค์การนักวิชาชีพฯ จึงเป็นการฝึกให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎ท างานเป็นองค์กร จึงเห็นสมควรจัดโครงการ
พัฒนาส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพระดับ
ภาค /ร ะดับชาติ และโครงการเตรียมความพร๎อมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนา
นักเรียน นักศึกษา ให๎ได๎คุณภาพและน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1เพ่ือพัฒนาส านักงานองค์การนักวิชาชีพฯให๎มีเครื่องมือ พร๎อมในการปฏิบัติงาน  
 5.2เพ่ือฝึกทักษะให๎นักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯ สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 5.3 เพ่ือเพ่ือเป็นการเตรียมความพร๎อมในการรองรับการเข๎าประเมินหนํวยมาตรฐานองค์การวิชาชีพฯ  

 5.4 เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบ PDCA ได๎ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1จัดหาวัสดุส านักงาน ปรับปรุงภายในส านักงานให๎มีความเหมาะสมแกํการท างานจัดตกแตํงให๎เป็น

ระเบียน และมาตรฐานองค์กร 

  6.1. 2 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ฝึกปฏิบัติงานไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 % 

√ 
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 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ มีห๎องปฏิบัติงาน พร๎อมในการท างานภายในส านักงานมีความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย เหมาะสมแกํการท างานภายในองค์กร 
  6.2. 2 คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ สามารถท างานเป็นทีมและปฏิบัติงานในรูปแบบองค์กรได๎  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม พ .ศ. 2557 ถึง เดือนเมษายน พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  งบ 30,000 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30, 000   บาท ได๎แกํ 
 8.1 โครงการพัฒนาส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหํงประเทศไทย  10,000  บาท 
 8.2 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพระดับภาค /ระดับชาติ  10,000  บาท 
 8.3 โครงการเตรียมความพร๎อมรับการประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ  10, 000  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1นักเรียน นักศึกษา มีความพร๎อมในการท างานในหนํวยงานองค์การนักวิชาชีพฯ  

 9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให๎ท างานได๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 9.3 ได๎พัฒนาส านักงานองค์การนักวิชาชีพฯ ตรงตามวัตถุประสงค์ในการประเมินหนํวยมาตรฐาน  

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่143 

โครงการ แขํงขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ระดับภาค /ระดับชาติ  

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ     หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข๎อ 3 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ย นวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ .ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎างเยาวชนให๎มีสุขภาพรํางกายแข็งแรงและสํงเสริมจิตใจให๎มีสมาธิ เป็น
คนมีเหตุผล ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ กล๎าแสดงออกในทางที่ดี นอกจากนั้นกิจกรรมกีฬายังเป็นสื่อในการเข๎าสังคม 
การสร๎างมนุษย์สัมพันธ์และเชื่อความเข๎าใจอันดีตํอกัน โดยไมํเลือกชั้นวรรณะฐานะทางสังคมอีกท้ังยังชํวยป้องกันให๎
หํางไกลจากยาเสพติด และภัยจากเพ่ือนและสังคมที่ไมํดี 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1เพ่ือสํงเสริมให๎เยาวชนของชาติมีสุขภาพอานัยสมบูรณ์และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
 5.2เพ่ือสํงเสริมความสามัคคีและให๎สมาชิกได๎แสดงความสามารถด๎านการกีฬา  

 5.3 เพ่ือเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนนักกีฬาเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาในระดับจังหวัด ระดับภาค /ระดับชาติ  

  6.1. 2 นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมการแขํงขันกีฬาไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 % 

 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษาได๎รํวมการแขํงขันกีฬาได๎ออกก าลังกาย มีความรักสามัคคีดีกัน  
  6.2. 2 นักเรียน นักศึกษา มีรํางกายที่แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและจิตใจ และเข๎ารํวมแขํงขันกีฬาในระดับ
จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 

√ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระย ะเวลา /สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม พ .ศ. 2557 ถึง เดือนเมษายน พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน งบ 85, 000  บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   85 , 000  บาท  ได๎แกํ 
 งบด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 85 , 000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1นักเรียน นักศึกษาได๎แสดงความสามารถในการเลํมกีฬา 

 9.2 นักเรียน นักศึกษามีความสามัคคีในหมูํคณะและรู๎จักเสียสละ 

 9.3 มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีงาม 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่144 

โครงการ   กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และข๎อ 3 

ยุทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ย นวิธี
สอน ปฏิรูปวิธีสอบ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ .ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎าง
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากเด็กมีความส าคัญตํอประเทศ   หนํวยงานรัฐจึงได๎จัดให๎วันเสาร์ของอาทิตย์ที่ 2 ของทุกปีเป็นวันเด็ก
แหํงชาติ เพื่อให๎ทุกคนเห็นความส าคัญและเพ่ือสร๎างความตระหนักให๎เด็กๆ ทุกคนเป็นคนดีของครอบครัวและชุมชนและ

ประเทศชาติ    วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จึงได๎จัดท าโครงการฉลองวันเด็กแหํงชาติ  ประจ าปี พ.ศ . 2557  เพ่ือ
สนับสนุนให๎เด็กได๎มีกิจกรรมมีประโยชน์  และเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองและเยาวชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  
และอ าเภอพระประแดง  ได๎มีรํวมกิจกรรม   และมีทัศนคติที่ดีกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา   อีกท้ังเป็นการสร๎าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให๎แกํวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ด๎วย 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพ่ือจัดกิจกรรมให๎แกํเยาวชน และนักเรียนในเขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ าเภอพระประแดง 
 5.2เพ่ือให๎ผู๎ปกครอง และเยาวชนในเขตพ้ืนที่มีกิจกรรมรํวมกับวิทยาลัยฯ  

 5.3 เพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีส าหรับการเรียนอาชีวศึกษา 

 5.4 เพ่ือสํงเสริมให๎เด็กมีความรักและพัฒนาตนเอง  เพ่ือสํงเสริมเด็กรู๎รัก สามัคคี 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู๎ปกครองและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ใกล๎เคียงเข๎ารํวมกิจกรรม  จ านวน 500 คน  

  6.1. 2 ผู๎ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ               จ านวน 300 คน  

 6.2เชิงคุณภาพ 

 

 

 √ 
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  6.2.1 ผู๎ปกครอง และเยาวชนในเขตพ้ืนที่ใกล๎เคียงได๎รู๎จักวิทยาลัยฯ มากข้ึน 

  6.2. 2 ภาพลักษณ์ดีของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
  6.2.3 สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางชุมชนกับวิทยาลัยฯ  ได๎ดี 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม พ .ศ. 2557 ถึง เดือนมกราคม พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน   สนับสนุน   อบจ .สมุทรปราการ   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 ผู๎ปกครอง  เยาวชน  และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอวิทยาลัยฯ 

 9.2 ผู๎ปกครอง เยาวชน ในเขตพ้ืนที่ใกล๎เคียงได๎รู๎จักวิทยาลัยฯ มากข้ึน 

 9.3 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางชุมชนกับวิทยาลัยฯ 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่145 

โครงการ   แขํงขันกีฬาสีภายในต๎านภัยยาเสพติด 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ   หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานที่ 3  ข๎อ 3 . 2  จัดกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  
รวมทั้งด๎านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 การจัดการแขํงขันกีฬา  จัดวําเป็นกิจกรรมที่เสริมสร๎างให๎มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี  อีกทั้งยังฝึกให๎เป็นผู๎มี
ระเบียบวินัย  มีความอดทน  เสียสละ  รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  สร๎างความสามัคคีในหมูํคณะและพัฒนา
ศักยภาพในด๎านรํางกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา ทั้งยังเป็นการคัดเลือกผู๎ที่มีความสามารถพิเศษทางด๎านกีฬา  
เพ่ือท าการสํงเสริมตํอไป 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให๎สูงขึ้นท้ังรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  
 5.2เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง รู๎จักความสามัคคี 

 5.3 เพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีส าหรับการเรียนอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ๎าหน๎าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 500 คน

เข๎ารํวมกิจกรรม 

 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และค๎นหาผู๎มีความสามารถด๎านกีฬา 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

 

√ 
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 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนพฤศจิกายน พ .ศ. 2557 ถึง เดือนมีนาคม พ .ศ. 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน  
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน งบ 40, 000  บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40, 000   บาท ได๎แกํ 
 งบด าเนินงานตามโครงการฯ  40, 000   บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให๎สูงขึ้นท้ังรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

 9.2 นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทางด๎านรํางกายให๎แข็งแรงขึ้น 

 9.3 เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ สร๎างความสัมพันธ์ระหวํางชุมชนกับวิทยาลัยฯ 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่146 

โครงการ วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ .ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎างความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา  

 มาตรฐานที่ 5  ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากในปัจจุบันนี้เยาวชนไทย ไมํคํอยใสํใจหรือเห็นความส าคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึง
ท าให๎ลืมวันส าคัญของชาติไป งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงตระหนักและเห็นความส าคัญของวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จึงจัดโครงการดังกลําวขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให๎คณะครู นักเรียน นักศึกษา และ
เจ๎าหน๎าที่ ได๎เห็นความส าคัญและระลึกถึงวันส าคัญตํางๆ สืบตํอไปโดยจัดกิจกรรมวันแมํแหํงชาติ และกิจกรรมวันพํอ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพ่ือรณรงค์สร๎างจิตส านึกและคํานิยมให๎กับนักเรียน นักศึกษา มีความเคารพรัก เทิดทูนและปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 5.2เพ่ือสํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษาที่อยูํในพื้นท่ีรับผิดชอบ ด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติ

ตนเป็นตัวอยํางที่ดี 

 5.3 เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจให๎นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญและเกิดความส านึกรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ๎าหน๎าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 500 คน

เข๎ารํวมกิจกรรม 

 6.2เชิงคุณภาพ 

 

 √ 
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  6.2.1ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทุกคนเล็งเห็นความส าคัญและเกิดความส านึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนมิถุนายน2558ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2559  ณ วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  งบ 6, 000   บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท ได๎แกํ 
 8.1 กิจกรรมวันแมํแหํงชาติ ประจ าปีการศึกษา 2558    จ านวน   3, 000  บาท  
 8.2 กิจกรรมวันพํอประจ าปีการศึกษา 2558      จ านวน   3, 000  บาท   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ครู และเจ๎าหน๎าที่ ทุกคนเล็งเห็นค าส าคัญและเกิดความส านึกรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึกและคํานิยมให๎กับนักเรียน นักศึกษา มีความเคารพรัก เทิดทูนและปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 9.3 ด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นตัวอยํางที่ดีของสังคมไทย 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10 . 1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่147 

โครงการ   พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว๎ครู 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ .ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎างความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจ ัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา  

 มาตรฐานที่ 5  ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได๎เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรปวช .และปวส .โดยทุกภาคเรียนที่ 1 
ในแตํละปีการศึกษา งานกิจกรรมได๎ก าหนดจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว๎ครู เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา และเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ทั้งยังสร๎างความสัมพันธ์อันดี
ระหวํางครูกับศิษย์ สร๎างจิตส านึกในสถานบันการศึกษาที่ตนเรียนอยูํ 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาช๎านาน 
 5.2เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา ได๎ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์และสร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอกัน  

 5.3 เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตใจให๎นักเรียน นักศึกษา เห็นความส าคัญและเกิดความส านึกรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ๎าหน๎าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 500 คน

เข๎ารํวมกิจกรรม 

 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษา ระลึกถึงพระคุณของครูและได๎สร๎างความสัมพันธ์อันดีตํอกัน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 

√ 
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 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือน สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์ 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  งบ    32 ,000 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  32,000  บาท ได๎แกํ 
 8.1งบด าเนินงาน  32,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ได๎ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์  
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความส าพันธ์อันดีตํอกับวิทยาลัยฯ 
 9.3 นักเรียน นักศึกษาได๎รักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่148 

โครงการ   สวดมนต์สุดสัปดาห์ 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษาพ .ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร๎างความเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎จัดให๎มีกิจกรรมวันสุดสัปดาห์ทุกวันศุกร์ของแตํละสัปดาห์ โดยมี
กิจกรรมที่หลากหลาย แตกตํางกันไป อาทิเชํน พบครูที่ปรึกษา ฟังพระเทศน์ อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรม
วันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมตํางๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาในเรื่องคนเกํง คนดี ที่
มีคุณธรรมจริยธรรม   
5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพ่ือเป็นการปลูกฝังให๎นักเรียน นักศึกษา ให๎ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์  
 5.2เพ่ือให๎นักเรียน นักศึกษา มีความสามัคคี ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยกรอาชีพพระสมุทรเจดีย์ทุกระดับชั้นปี และทุกแผนกวิชา  

 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษา เป็นผู๎มีความรับผิดชอบและสามารถเล็งเห็นความส าคัญของทุกกิจกรรมที่จัด
ขึ้นในทุกสัปดาห์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนพฤษภาคม  2557 ถึง เดือนเมษายน 2558 

 

 √ 
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 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน   กิจกรรมผู๎เรียน งบ  5 , 000  บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท ได๎แกํ 
 8.1 งบด าเนินงาน  5, 000  บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา มีจิตส านึก มีคุณธรรม และเป็นคนดีของสังคม 
 9.3 นักเรียน นักศึกษา สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 
 9.4 นักเรียน นักศึกษาทุกคนเล็งเห็นความส าคัญของทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกสัปดาห์ (วันศุกร์) 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที่ 149 

โครงการ   วันคล๎ายวันสถาปนาวิทยาลัย 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

ข๎อ 3 ยุ ทธศาสตร์การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข๎อ 5 ปรับวิธีเรียน 

เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอน และมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ . 2555  มาตรฐานที่ 6 ด๎านการปลูกฝังจิตส านึกและ

เสริมสร๎างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษา  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม  2537  บนเนื้อที่ 39 ไรํ  2 งาน 98  

ตารางวา   โดยใช๎ที่ดินราชพัสดุ  ในความดูแลของกองทัพเรือ  หมายเลขทะเบียนที่ สป .1193    

เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา  ซึ่งเดิมสังกัดกองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   ตั้งอยูํเลขที่ 143  หมูํที่ 5   ต าบลแหลมฟ้าผํา   อ าเภอพระสมุทรเจดีย์           

จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10290  

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพ่ือให๎คณะอาจารย์ และนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯได๎เข๎ารํวมท าบุญในกิจกรรมตําง ๆ เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแกํตนเองและสถาบัน 
 5. 2 เ พ่ือรํวมร าลึกถึงความส าคัญของวิทยาลัยฯ อันจะเป็นการรวมพลังให๎เกิดความสามัคคีในหมูํคณะ และ

ความภาคภูมิใจในสถาบันรํวมกัน 

 5. 3 เ พ่ีอเป็นการสืบสานและถํายทอดงานด๎านศิลปะและวัฒนธรรม ให๎เป็นประเพณีท่ีดีงามตํอไป 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 คณะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยได๎รํวมท าบุญตักบาตรอาหารแห๎งแดํ
พระสงฆ์ จ านวน ๙ รูป  

 

√ 
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  6.1. 2 คณะอาจารย์และเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80  

 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1นักเรียน นักศึกษานักศึกษา มีการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา  
  6.2.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักสามัคคีในหมูํคณะมากยิ่งขึ้น  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนกันยายน 2557 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558  
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน กิจกรรมผู๎เรียน งบ   20, 000  บาท 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000   บาท ได๎แกํ 
 8.1 งบด าเนินงาน    20, 000  บาท 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. นักเรียน นักศึกษาเกิดความรักสามัคคีในหมูํคณะมากยิ่งขึ้น 
 9.1.2 นักเรียน นักศึกษามีความภาคภูมิใจในสถาบัน และตระหนักถึงภาระหน๎าที่ในการพัฒนาวิทยาลัยฯ รํวมกัน  
 9.1.3 นักเรียน นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมมากข้ึน  
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่150 

โครงการ   จัดซื้อวัสดุส านักงานของงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 4การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 วัสดุส านักงานนับวํามีความส าคัญตํอส านักงานและองค์การ ในการน ามาใช๎ ชํวยในการปฏิบัติงานให๎มีความ

สะดวก รวดเร็วและประหยัดแรงงาน ในการด าเนินงานรวมถึงการอ านวยความสะดวกในการออกเอกสารทางการเรียน

ของนักเรียน นักศึกษา ทางงานกิจกรรมฯจึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ส านักงานในการด าเนิน

โครงการตํางๆ การพิมพ์งาน รายงานตํางๆ ซึ่งเป็นของใช๎วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ือการจัดเก็บและด าเนินงานได๎

อยํางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพ่ือจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับ
ผู๎ปฏิบัติงาน 
 5. 2 เพ่ือให๎การด าเนินงานกิจกรรมให๎เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 5. 3 เพ่ือสํงเสริมประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 5.4 เพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีตํอการอาชีวศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได๎วัสดุส านักงานตรงตามวัตถุประสงค์ 
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1ได๎วัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการท างาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 √ 
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 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน   กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน งบ 12, 000  บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  12,000  บาท ได๎แกํ 
 8.1 คําวัสดุส านักงาน 12, 000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได๎มีวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานอยํางพอเพียง  
 9.1.2เกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาในการท ากิจกรรมตํางๆ 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่151 

โครงการ  จัดซื้อกล๎องดิจิตอลงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ไมํมีกล๎องดิจิตอลใช๎ในงานกิจกรรม ต๎องขอยืมงานประชาสัมพันธ์ใน

การถํายภาพ แตํบางครั้งมีการจัดกิจกรรมตรงกันหลายงาน ไมํสามารถถํายภาพได๎ งานกิจกรรม จึงเล็งเห็นความส าคัญใน

การท า เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให๎งานด าเนินไปได๎ด๎วยจึงจ าเป็นต๎องมีกล๎องดิจิตอล เพื่อสํงเสริมให๎

บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและทัศนคติในการท างาน 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ปฏิบัติงานให๎ด าเนินงานเป็นไปได๎ด๎วยดี 
 5. 2 เพ่ือให๎งานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติในฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 กล๎องดิจิตอลจ านวน 1 เครื่อง รุํน Canon Eos M + Lens EF-M 18-55mm STM + EF-M 

22mm F2 STM + Flash 90EX + Mount Adapter EF-EOS M  

  6.1.2 กล๎องดิจิตอลจ านวน 1 เครื่อง รุํน Canon EOS 600D Body 
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1ได๎กล๎องดิจิตอลที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการท างาน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  

 

 

 

 √ 
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 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน งบ 30,000 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได๎แกํ 
 8.1 คํากล๎องดิจิตอล  30, 000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได๎มีกล๎องดิจิตอลในการปฏิบัติงาน 
 9.1.2 เกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาในการท ากิจกรรมตํางๆ 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่152 

โครงการ   จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  หัวหน๎างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ      โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 4 การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลเป็นตัวชํวยส าคัญ  ที่ให๎คุณม่ันใจได๎วําจะไมํพลาดเนื้อหาส าคัญระหวํางชั่วโมงระหวําง

การประชุมและเป็นวัสดุส านักงานนับวํามีความส าคัญตํอส านักงานและองค์การ ในการน ามาใช๎ ชํวยในการปฏิบัติงานให๎มี

ความสะดวก รวดเร็วและประหยัดแรงงาน ในการด าเนินงานรวมถึงการอ านวยความสะดวกในการจัดท าเอกสารของงาน

กิจกรรมฯ จึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ส านักงานในการด าเนินโครงการตํางๆ ในการจดวาระ

การประชุมและจัดท าสรุปวาระการประชุม เพ่ืองานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพ่ือจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับ
ผู๎ปฏิบัติงาน 
 5. 2 เพ่ือให๎การด าเนินงานกิจกรรมให๎เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 5. 3 เพ่ือสํงเสริมประกันคุณภาพสถานศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได๎วัสดุส านักงานจ านวน 2 เครื่อง ตรงตามวัตถุประสงค์  
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1ได๎วัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการท างาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
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 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน งบพัฒนากิจกรรม  งบ  10 , 000 บาท  
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท ได๎แกํ 
 8.1 คําวัสดุส านักงาน 10, 000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได๎มีวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานอยํางพอเพียง  
 9.1.2 เกิดประโยชน์ตํอวิทยาลัยฯ 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที่ 153 
โครงการ   จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องพิมพ์  

34.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานสวัสดิการ   
35.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

36. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,ฯนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสอศ.

พร๎อมทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

37. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
เนื่องด๎วยในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี  การสื่อสาร และข๎อมูลสารสนเทศท่ีต๎องการความเชื่อมโยงข๎อมูล การ
จัดเก็บข๎อมูลการรายงานผลที่เป็นระบบ เป็นหมวดหมูํและมีความเป็นมาตรฐานถูกต๎อง รวดเร็ว จึงมีความ
จ าเป็นที่ต๎องเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ในส านักงานภายในฝ่ายบุคลากร เพื่อให๎มี
ความคลํองตัวในการปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

38. วัตถุประสงค ์

38.1 เพ่ือให๎การจัดเก็บข๎อมูลมีระบบท่ีดี 
38.2 เพ่ือให๎การค๎นหาข๎อมูลมีความสะดวกและคลํองตัวในการท างาน 
38.3 เพ่ือให๎การรายงานผลข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูลรวดเร็วขึ้น 

39.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
39.1 เชิงปริมาณ 

39.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง 
39.1.2 เครื่องพิมพ์(สี) จ านวน 1 เครื่อง 

39.2 เชิงคุณภาพ 
39.2.1 ท าให๎การท างานมีความคลํองตัว มีระบบ เป็นหมวดหมูํและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน 
40. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

40.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
40.2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎าง 
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40.3 ด าเนินงานตามโครงการฯ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
40.4 สรุปและรายงานผล 

41. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
                จากเงินบ ารุงการศึกษางบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    30,000     บาท   ได๎แกํ 
41.1 คอมพิวเตอร์ประมวลผล  จ านวน  1  ชุด 
41.2  เครื่องพิมพ์ (สี)  จ านวน 1 เครื่อง 

42. ผลที่คาดว่าได้รับ 
42.1 ได๎ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ในฝ่ายบุคลากร 
42.2 ท าให๎การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ ระบบไอที (IT) มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

43. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
43.1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 154 

โครงการ   จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห๎องพยาบาล 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ    งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ.พร๎อม
สอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และ
คอมพิวเตอร์  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สุขภาพและอนามัยที่ดีมีสํวนส าคัญอยํางยิ่งตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน นักศึกษา เมื่อนักเรียน นักศึกษามี
ปัญหาด๎านสุขภาพเกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในวิทยาลัยฯยํอมมีผลกระทบตํอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงได๎
จัดโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห๎องพยาบาล เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นเมื่อนักเรียน นักศึกษา เจ็บป่วย
ขณะอยูํวิทยาลัยฯกํอนสํงตัวตํอไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลตํอไป และเพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ปฏิบัติตนได๎ถูกต๎องตามหลักสุขบัญญัติ ได๎รับการรักษาเป็นเบื้องต๎นอยํางทันเวลา วิทยาลัยฯ จึงได๎ท าโครงการ
จัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห๎องพยาบาล เพื่อให๎บริการแกํครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา เมื่อ
เจ็บป่วยหรือได๎รับอุบัติเหตุได๎ทันเวลาและปลอดภัย กํอนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตํอไป 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือให๎ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัย ได๎รับการบริการสุขภาพเบื้องต๎นทันทีเมื่อ

เจ็บป่วยหรือได๎รับอุบัติเหตุ 

5.2 เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

5.3 เชิงปริมาณ 

5.3.1 วิทยาลัยฯ มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ๎าน  ครบทุกสายขั้นเรียน 

5.4 เชิงคุณภาพ 
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5.4.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยฯ มีเวชภัณฑ์ยาสามัญ  ประจ าบ๎าน 

บริการเบื้องต๎น อยํางรวดเร็วและปลอดภัย 

6. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

6.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

6.2 ขออนุมัติจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อ 

6.3 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

6.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน   เงินบ ารุงการศึกษา   งบ    คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    10,000   บาท   ได๎แกํ 
7.1 ยาเวชภัณฑ์ 

8. ผลที่คาดว่าได้รับ 

8.1 ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ๎าน บริการสุขภาพ

เบื้องต๎น  อยํางรวดเร็วปลอดภัย 

9.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

9.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 155 

โครงการ   ตรวจสุขภาพประจ าปี 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ.พร๎อม
ทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3  พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวทุกระดับ   ตัวบํงชี้ที่ 23 จ านวนครั้งของการ
จัดบริการตรวจสอบสารเสพติดให๎กับผู๎เรียน  

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัญหาสุขภาพของเยาวชนสํวนใหญํเกิดจากการขาดการดูแลเอาใจใสํจากครอบครัวและจากสภาพสังคม
ในปัจจุบัน  ท าให๎เยาวชนโดยเฉพาะกลุํมวัยรุํนมีความเสียงตํอการใช๎สารเสพติด การตรวจสุขภาพจะท าให๎ทราบ
ถึงพัฒนาการของชํวงวัย และทราบความเสี่ยงของการใช๎สารเสพติดในนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การแก๎ปัญหาด๎านสุขภาพและปัญหาการใช๎สารเสพติดในสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพ่ือทราบข๎อมูลสุขภาพเบื้องต๎นของนักเรียน/นักศึกษา 

5.2 เพ่ือทราบข๎อมูลเบื้องต๎นเก่ียวกับความเสี่ยงตํอสารเสพติดของนักเรียน/นักศึกษา  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ ทุกแผนกวิชา เข๎ารับการตรวจสุขภาพ        1 ครั้ง/

ปี 

6.2 เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เข๎าตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือเป็นแวทางในการดูแลรักษา

สุขภาพ 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.2 ติดตํอประสานงานกับสถานพยาบาล 

7.3 ด าเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

7.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน   บ ารุงการศึกษา (ปวช)   งบ   คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     50,000    บาท   ได๎แกํ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง 

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 156 

โครงการ  ประกันอุบัติเหตุประจ าปี 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสอศ.พร๎อม
ทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพ ในการบริหาร
ความเสี่ยง 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการ ตัวบํงชี้ที่ 3.6 ระดับคุณภาพในการ
บริหารความเสี่ยง ทางสถานศึกษา จึงได๎จัดโครงการประกัยอุบัติเหตุขึ้นเพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบํอยครั้งภายในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นการ
รองรับปัญหาที่เกิดขึ้นสถานศึกษาจึงจัดให๎มีการประกันอุบัติเหตุแกํนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือให๎นักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

4.2 เพ่ือให๎นักเรียนมีความมั่นใจในการด าเนินชีวิต 

5. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

5.1 เชิงปริมาณ 

5.1.1 นักเรียนได๎รับการบริการด๎านประกันอุบัติเหตุอยํางครบถ๎วน 

5.2 เชิงคุณภาพ 

5.2.1 นักเรียนทุกท าประกันอุบัติเหตุ 

6. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

6.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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6.2 ติดตํอประสานงานกับบริษัทประกันภัย 

6.3 ด าเนินงานตามโครงการเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

6.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน   บ ารุงการศึกษา (ปวช)   งบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น       110,000     บาท    
8. ผลที่คาดว่าได้รับ 

8.1 นักเรียน ได๎ท าการประกันอุบัติเหตุครบถ๎วนทุกคน 

9.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

9.1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 157 
โครงการ   ปรับภูมิทัศน์ห๎องพยาบาล 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล ,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และฯนโยบายของสอศ.

พร๎อมทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ 3 . 8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาะแวดล๎อมและภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา และการใช๎อาคาร ห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติงาน โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให๎ห๎องพยาบาลมีเครื่องมือและอุปกรณ์ตําง ๆ ที่ได๎มาตรฐานเพียงพอและเอ้ือตํองานด๎านการดูแล

สุขภาพอนามัยในสถานศึกษา ดังนั้นจึงควรจะมีเครื่องมือเครื่องใช๎และอุปกรณ์ตําง ๆ ในห๎องพยาบาลที่สามารถ
ใช๎งานได๎สะดวก ทนทานและเพียงพอตํอการให๎บริการนักเรียน ครูและบุคลากรที่มาใช๎บริการ 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพ่ือให๎วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีห๎องพยาบาลที่ได๎มาตรฐานเป็นแหลํงให๎บริการ 

ด๎านสุขภาพอนามัยแกํผู๎เรียน ครู และบุคลากร 
5.2 เพ่ือให๎สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช๎และวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆในการให๎บริการด๎านสุขภาพ 

อนามัยเพ่ิมข้ึนและเพียงพอตํอจ านวน นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 ได๎ตู๎ยา 
6.1.2 ได๎ผ๎ามําน 
6.1.3 ได๎ที่นอน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1.1 มีห๎องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร๎อมให๎บริการ 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
7.1 จัดท าโครงการ/ขอนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
7.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินงาน 
7.3 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎าง 
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7.4 ด าเนินโครงการฯ ระหวําง เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 –เดือนกันยายน พ.ศ.2558ณ วิทยาลัยการ
อาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.5 ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงินเงินบ ารุงการศึกษา (ปวช) งบ คําบริหารโครงการ 
    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      40,000    บาท   ได๎แกํ 
8.1 ตู๎ยา        
8.2 ผ๎ามําน      
8.3 ที่นอน      

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 ห๎องพยาบาลมีมาตรฐาน 
9.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยฯมีห๎องพยาบาลที่ได๎มาตราฐานไว๎บริการ  

10.  การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
10.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที ่158 

โครงการ  เยี่ยมบ๎านนักเรียน นักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2/ 2557 และภาคเรียนที่ 1 /2558 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เช  ื่อมโยง /ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 3 . 7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู๎เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ข๎อท่ี 3 สถานศึกษามีระบบเครือขํายผู๎ปกครองเพ่ือรํวมกันดูแลผู๎เรียน ข๎อที่ 5 สถานศึกษามีระบบ

ดูแลผู๎เรียนกลุํมเสี่ยงและสํงเสริมผู๎เรียนปัญญาเลิศ 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ .ศ. 2555 มาตรฐานที่ 3 ตัวบํงชี้ที่ 3 . 7 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผู๎เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ข๎อที่ 3 สถานศึกษามีระบบเครือขํายผู๎ปกครอ งเพ่ือรํวมกันดูแลผู๎เรียน ข๎อที่ 5 สถานศึกษามีระบบ

ดูแลผู๎เรียนกลุํมเสี่ยงและสํงเสริมผู๎เรียนปัญญาเลิศ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อสร๎างแนวทางการพัฒนาการศึกษา และพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
 5. 2 เพ่ือครูที่ปรึกษาแจ๎งผลการเรียนและความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาให๎ผู๎ปกครองทราบ 

 5. 3 เพ่ือครูที่ปรึกษาทราบข๎อมูลด๎านตํางๆ ของนักเรียน นักศึกษา 
 5.4 เพ่ือสร๎างระบบเครือขํายรํวมกันระหวํางครูที่ปรึกษาและผู๎ปกครองเพ่ือรํวมกันดูแลนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เยี่ยมบ๎านนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ครบ 100%  
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 เกิดเครือขํายรํวมเพ่ือรํวมกันดูแลนักเรียน นักศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
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 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  อุดหนุนรายหัว   งบ   เป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น 70,000 บาท ได๎แกํ 
 8.1 คําด าเนินงานและเอกสาร 50, 000 บาท  
 8.2 คําของที่ระลึก  20, 000 บาท   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. สร๎างแนวทางการพัฒนาการศึกษา  และพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
 9.1.2  .ครูที่ปรึกษาทราบข๎อมูลด๎านตํางๆ ของนักเรียน นักศึกษา  
 9.1.3  .ครูที่ปรึกษาแจ๎งผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียน นักศึกษาให๎ผู๎ปกครองทราบ  
 9.1.4  .ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  
 9.1.5  .สร๎างระบบเครือขํายรํวมกันร ะหวํางครูที่ปรึกษา และผู๎ปกครองเพ่ือรํวมกันดูแลนักเรียน นักศึกษา  
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่159 

โครงการ  อบรมครูที่ปรึกษา 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยการอาชีพพระ

สมุทรเจดีย์ ในงานครูที่ปรึกษาให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง ซึ่งตรงกับตัวบํงชี้ที่ 22 ร๎อยละบุคลากรในสถานได๎รับการพัฒนา

ตามหน๎าที่รับผิดชอบ  

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ .ศ. 2555 มาตรฐานที่ 2 ตัวบํงชี้ที่ 22 ร๎อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาได๎รับ

การพัฒนาความรับผิดชอบในงานที่เก่ียวข๎อง ซึ่งจ านวนครูและบุคลากร สนับสนุนของ สาขาวิชา/สาขางาน ได๎รับการ

พัฒนาในวิชาชีพตามหน๎าที่ที่ได๎รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อให๎ครูที่ปรึกษาทุกคนได๎รับการพัฒนาในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
 5. 2 เพ่ือให๎ครูที่ปรึกษารู๎และเข๎าใจวิธีการท ากิจกรรมโฮมรูมนักเรียน นักศึกษาอยํางเป็นระบบ 

 5. 3 เพ่ือสร๎างความตระหนักในการพัฒนาสูํมาตรฐานการดูแลนักเรียนนักศึกษาอยํางมีคุณภาพ 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎รับการอบรมครบ 100%  
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ครูที่ปรึกษามีความตะหนักในการดูแลอบรมนักเรียน นักศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 
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 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  อุดหนุนรายหัว งบ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได๎แกํ 
 8.1 คําใช๎จํายในการด าเนินงาน   25, 000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. สร๎างแนวทางการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาครูที่ปรึกษาอยํางมีคุณภาพ  
 9.1.2  .ครูที่ปรึกษามีความรู๎และเข๎าใจในการดูแล ติดตาม ชํวยเหลือนักเรียน นักศึกษา  
 9.1.3  .เสริมสร๎างเทคนิคและวิธีการใหมํๆ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา  
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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โครงการที ่160 

โครงการ   จัดซื้อวัสดุส านักงานเพื่อใช๎ในงานครูที่ปรึกษา 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ .ร.บ.งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 4การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 วัสดุส านักงานนับวํามีความส าคัญตํอส านักงานและองค์การ ในการน ามาใช๎ ชํวยในการปฏิบัติงานให๎มีความ

สะดวก รวดเร็วและประหยัดแรงงาน ในการด าเนินงานรวมถึงการอ านวยความสะดวกในการออกเอกสารทางการเรียน

ของนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษาจึงมีความจ าเป็นต๎องใช๎วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช๎ส านักงานในการด าเนิน

โครงการตํางๆ การพิมพ์งาน รายงานตํางๆ ซึ่งเป็นของใช๎วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ือการจัดเก็บและด าเนินงานได๎

อยํางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1เพ่ือจัดซื้อ อุปกรณ์ เครื่องใช๎ส านักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับ
ผู๎ปฏิบัติงาน 
 5. 2 เพ่ือให๎การด าเนินงานกิจกรรมให๎เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 5. 3 เพ่ือสํงเสริมประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 5.4 เพ่ือสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีตํอการอาชีวศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ได๎วัสดุส านักงานตรงตามวัตถุประสงค์ 
 6.2เชิงคุณภาพ 

  6.2.1ได๎วัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการท างาน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
 7.1 จัดท าโครงการ /ขออนุมัติโครงการ/แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
 7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
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 7.3 จัดเตรียมงาน /จัดท าจัดซื้อจัดจ๎าง  
 7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2558 
 7.5 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ /ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  อุดหนุนรายหัว  งบ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท ได๎แกํ 
 8.1 คําวัสดุส านักงาน 10, 000 บาท  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 1. งานครูที่ปรึกษา ได๎มีวัสดุส านักงานในการปฏิบัติงานอยํางพอเพียง 
 9.1.2 เกิดประโยชน์กับครูท่ีปรึกษาในการท ากิจกรรมตํางๆ 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 
 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

 10.2 รูปเลํม 
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ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
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โครงการ  1 61 

โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ประจ าปีการศึกษา  2557 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ   

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

      โครงการตามภาระงานประจ า 
         โครงการพิเศษ  (ไมํใช๎งบประมาณ  สอศ .)  

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรฐาน 
- นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
- นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.  2542  ก าหนดให๎สถานศึกษามีระบบการ 

ประกันคุณภาพภายในและให๎ถือวําการประกันคุณภาพภายในเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต๎อง
ด าเนินการอยํางตํอเนื่องทุกปีฝ่ายแผนงานและความรํวมมือจึงได๎จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557  เพ่ือให๎คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย ฯ มีแนวทางใน
การด าเนินงานและจัดเตรียมข๎อมูลตําง ๆ อันจะน าไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ตํอไป 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือให๎บุคลากรมีแนวทางในการด าเนินงานและจัดเตรียมข๎อมูลตําง ๆ  ที่เกี่ยวข๎องในการจัดท า  

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557 
5.2 เพ่ือให๎คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎จัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา  2557 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ 
6.1.1 คณะครู-อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ านวน  51  คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
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6.2.1 คณะครู-อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ เข๎ารับการอบรม  
เชิงปฏิบัติการ ฯ มีความรู๎และน าแนวทางในการด าเนินการจัดประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  

2557  ได๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ประชุมวางแผน  เดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน 
7.2 แตํงตั้งคณะกรรมการ    เดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม 
7.3 เสนอโครงการ    เดือน  ธันวาคม – มกราคม 
7.4 จัดซื้อจัดจ๎าง     เดือน  ธันวาคม – มกราคม 
7.5 ด าเนินงาน   เดือน  มกราคม – เมษายน 
7.6 สรุป/รายงานผล   เดือน  เมษายน – พฤษภาคม 

สถานที่   ห๎องโสตทัศณูปกรณ์  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    25,000   บาท ได้แก ่
8.1  คําใช๎สอย          15,300  บาท 
8.2  คําวัสดุ  9,700   บาท   ( สามารถถัวเฉลี่ยได๎ทุกรายการ )  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู๎บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  51  คน  มีความรู๎และมีแนวทางใน  

การด าเนินงานการจัดท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2557 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 
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โครงการที ่162 

โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องพิมพ์ 

44.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

45.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ .)  

46. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

โครงการนี้สอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล,ฯนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสอศ.
พร๎อมทั้งสอดคล๎องกับมาตรฐานที่ 3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบํงชี้ที่ 3.9 ระดับคุณภาพในการ
บริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 

47. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด๎วยในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะ

อยํางยิ่งความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี  การสื่อสาร และข๎อมูลสารสนเทศท่ีต๎องการความเชื่อมโยงข๎อมูล การ

จัดเก็บข๎อมูลการรายงานผลที่เป็นระบบ เป็นหมวดหมูํและมีความเป็นมาตรฐานถูกต๎อง รวดเร็ว จึงมีความ

จ าเป็นที่ต๎องเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ในส านักงานเพื่อให๎มีความคลํองตัวในการ

ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ 

48. วัตถุประสงค ์

48.1 เพ่ือให๎การจัดเก็บข๎อมูลมีระบบท่ีดี 

48.2 เพ่ือให๎การค๎นหาข๎อมูลมีความสะดวกและคลํองตัวในการท างาน 

48.3 เพ่ือให๎การรายงานผลข๎อมูล การตรวจสอบข๎อมูลรวดเร็วขึ้น 

49.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

49.1 เชิงปริมาณ 

49.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง 

49.1.2 เครื่องพิมพ์(สี) จ านวน 1 เครื่อง 
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49.2 เชิงคุณภาพ 

49.2.1 ท าให๎การท างานมีความคลํองตัว มีระบบ เป็นหมวดหมูํและเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การท างาน 

50. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

50.1 จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 

50.2 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ๎าง 

50.3 ด าเนินงานตามโครงการฯ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 

50.4 สรุปและรายงานผล 

51. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงินบ ารุงการศึกษางบ คําบริหารโครงการ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   30,000  บาท   ได๎แกํ 
51.1 คอมพิวเตอร์ประมวลผล  จ านวน 1 ชุด 

51.2  เครื่องพิมพ์ (สี)  จ านวน 1 เครื่อง 

52. ผลที่คาดว่าได้รับ 

52.1 ได๎ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว๎ใช๎ 

52.2 ท าให๎การจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ ระบบไอที (IT) มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

53. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 163 

     โครงการ   จัดซื้อวัสดุส านักงาน งานวางแผนและงบประมาณ 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ    
 

2.  ลักษณะโครงการ  โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 

          √           โครงการตามภาระงานประจ า  

     โครงการพิเศษ  (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

ยุทธศาสตร์ที 1  พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให๎มีคุณภาพมาตรฐาน  

 มาตรฐานที ่  3 ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

          ตัวบ่งช้ีที่   3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์    

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 วัสดุส านักงานมีความส าคัญตํอด าเนินงานในสถานศึกษา เพราะเป็นสํวนชํวยสนับสนุนให๎เกิดการ

ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎งานวางแผนและงบประมาณเป็นมีความสมบูรณ์และพร๎อมในการ

ปฏิบัติงาน งานวางแผนและงบประมาณ มีความจ าเป็นจะต๎องมีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอการใช๎งาน ดังนั้นการ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอการใช๎งานจึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง  

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให๎มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ตํอการใช๎งานในสถานศึกษา  

5.2 เพ่ือให๎การบริหารจัดการ การท างานเป็นไปด๎วยความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1 เชิงปริมาณ  

- มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ ตํอการใช๎งานในสถานศึกษา  
6.2 เชิงคุณภาพ   

      - งานวางแผนและงบประมาณ สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ / แตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

  7.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนในการด าเนินการ 

  7.3  การจัดซื้อจัดจ๎าง 

7.4 ด าเนินงานตามโครงการฯ ระหวําง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2558 

      ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

7.5. ติดตามและประเมินผลตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

                จากเงิน   คําใช๎สอยอ่ืนๆ    เงินงบประมาณ 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000 บาท   ได๎แกํ 
8.1 คําใช๎สอยวัสดุ   30,000  บาท 

             รวมเปน็เงนิทัง้สน๎      30,000  บาท 

9. ผลที่คาดวําได๎รับ 

9.1 งานวางแผนและงบประมาณ มีวัสดุที่มีคุณภาพและเพียงพอตํอการใช๎งาน  

9.2 งานวางแผนและงบประมาณ บริหารจัดการการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 164 
โครงการ  จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนางานสํงเสริมผลิตผล การค๎าปลีกและประกอบธุรกิจ 
1..ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ 
2 .ลักษณะโครงการ  √           โครงการตามพ.ร.บ.งบประมาณ 
       √  โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทศาสตร์ของ สอศ. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารการจัดการทั้งสํวนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษา และ
สถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได๎มีความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว ท าให๎การท างานทุกอยํางจ าเป็นต๎องใช๎ระบบ 
สารสนเทศ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อเป็นการสะดวกและรวดเร็วในการท างาน 
งานผลิตผลฯ มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องมีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ส านักงานพร๎อมใช๎งาน 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให๎มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอตํอการใช๎งาน 
5.2 เพ่ือสนับสนุนให๎การด าเนินงานของงานผลิตผลฯ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
   6.1 เชิงปริมาณ     
 6.1.1เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
       6.1.2  เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
       6.1.3  โต๏ะท างาน พร๎อมเก๎าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
       6.1.4  ตู๎บานเลื่อน จ านวน 1 ต๎ู  
   6.2 เชิงคุณภาพ    
        6.2.1 ห๎อง 2103 มีความพร๎อมของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงาน  
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ ด าเนินตามโครงการ สรุปผล/รายงาน 
 7.2 ระยะเวลา ตุลาคม 2557- กันยายน 2558 
 7.3 สถานที่ ห๎อง 2103  
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
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      จากเงิน นอกงบประมาณ งบครุภณัฑ์ เปน็เงนิทัง้สิ้น 10,000 บาท  
 8.1 โต๏ะท างาน พร๎อมเก๎าอ้ี จ านวน 1 ชุด 
 8.2 ตู๎บานเลื่อน จ านวน 1 ต๎ู  
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
              ห๎อง 2103 มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส านักงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
10. การติดตามและการประเมินผล โครงการ 

10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการ 165 

โครงการ   จัดซื้อเครื่องแมํขําย (Server) พร๎อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขําย 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ   ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ  งานศูนย์ข๎อมูลและสารสนเทศ 

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

 

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น และมาตรฐาน 
  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันสถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให๎บริการแกํบุคลากร  นักเรียน นักศึกษา   

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น  แตํยังขาดอุปกรณ์ท่ีใช๎ใน

การป้องกันความปลอดภัยด๎านคอมพิวเตอร์  พ.ร.บ .ด๎านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 2550  โดยงานศูนย์ข๎ อมูลและ

สารสนเทศ  ซึ่งเป็นศูนย์รวมการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตํางๆ จ าเป็นต๎องมีการปรับปรุง ให๎มีความเป็น

มาตรฐาน ทันสมัย มีเสถียรภาพนําเชื่อถือ และมีความปลอดภัย  

ด๎านข๎อมูลสูง ทั้งนี้จะค านึงถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือลดความเสี่ยงจากการหยุด

ท างานของระบบสารสนเทศ (Down Time) ด๎วยเหตุขัดข๎องตําง ๆ ที่ไมํพึงประสงค์  

 ดังนั้นจึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพ่ือจัดซื้อเครื่องแมํขําย (Server) พร๎อมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนระบบ

เครือขํายอีกท้ังเป็นการป้องกันความเสี่ยง  อันเกิดจากการเข๎าถึงข๎อมูลโดยบุคคลที่ไมํพึงประสงค์ 

5. วัตถุประสงค์ 
5. 1  เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมํขําย  ( Server)  และอุปกรณ์เครือขําย 
5. 2  เพ่ือรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขํายของสถานศึกษา  

 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
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6.6 เชิงปริมาณ 
6.1. 1  ได๎อุปกรณ์เครื่องแมํขําย ( Server) และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขําย 

6.7 เชิงคุณภาพ 
6.2. 1 ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความปลอดภัยในการเข๎าถึง  

ข๎อมูลด๎วยระบบรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขํายของสถานศึกษา  
 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
7.11 เสนอและขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน 
7.12 แตํงตั้งคณะกรรมการ    เดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม 
7.13 ประชุมวางแผน    เดือน  ธันวาคม – มกราคม 
7.14 ด าเนินงาน   เดือน  ธันวาคม –เมษายน 
7.15 สรุป/รายงานผล   เดือน  พฤษภาคม 

 

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงก าร 
จากเงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    300,000   บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
-  วิทยาลัยฯ สามารถเพ่ิมปริมาณผู๎เรียนได๎ตามนโยบายของต๎นสังกัด 
-  สถานศึกษาในกลุํมเป้าหมายมีการประสานงานในสํวนของการเพิ่มนักเรียนอาชีวศึกษา 

 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ภาพประกอบ 

10. 2 สรุปรูปเลํมโครงการ  
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โครงการ 166 

โครงการ   พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  9 ประเภท  

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและความรํวมมือ  งานศูนย์ข๎อมูลและสารสนเทศ 

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

 

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์ นโยบาย   จุดเน้น และมาตรฐาน 
  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

  -นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  
 

4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  
 จากนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่  3   
ด๎านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบํงชี้ที่  3. 5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา  สถานศึกษาจะต๎องมีระบบข๎อมูลสารสนเทศและมีระบบส ารองข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันการสูญหายของ
ข๎อมูล โดยมีข๎อมูลพื้นฐานอยํางน๎อย 9 ประเภทได๎แกํ ข๎อมูลทั่วไปของสถานศึกษา  ข๎อมูลนักเรียน นักศึกษา ข๎อมูล

ตลาดแรงงาน ข๎อมูลบุคลากร ข๎อมูลงบประมาณและการเงิน  ข๎อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนข๎อมูลครุภัณฑ์ 
ข๎อมูลอาคารสถานที่และข๎อมูลพื้นฐานของจังหวัด  โดยข๎อมูลจะต๎องครบถ๎วน เชื่อมโยงอยํางเป็นระบบ และเป็นปัจจุบัน 

มีการด าเนินการให๎ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ จากฐานข๎อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  และมีการประเมินความพึงพอใจ  ในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่าย  

ในสถานศึกษา รวมทั้งผู๎เรียน ด๎วยการใช๎แบบประเมินมาตราสํวนประมาณคํา  ( Rating scale) 1 – 5 
ดังนั้น เพ่ือป้องกันการสูญหายของข๎อมูล และปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพ 

พระสมุทรเจดีย์  จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา  9 ประเภทขึ้น 
5. วัตถุประสงค ์

5. 1  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ให๎มีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งข้ึน  
5. 2  เพ่ือเป็นแหลํงข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ ให๎แกํครู  บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา   



Page 373 of 396 
 

5. 3  ผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูลสารสนเท ศได๎ 
 

 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.8 เชิงปริมาณ 
6.1. 1  สถานศึกษามีผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข๎อมูล  

สารสนเทศของสถานศึกษา โดยครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและผู๎เรียน อยูํในระดับดี  
6. 2  เชิงคุณภาพ  

6.2. 1 ครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จาก 
ฐานข๎อมูลสารสนเทศ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  
7.16 เสนอและขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน 
7.17 แตํงตั้งคณะกรรมการ    เดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม 
7.18 ประชุมวางแผน    เดือน  ธันวาคม – มกราคม 
7.19 ด าเนินงาน   เดือน  ธันวาคม –เมษายน 
7.20 สรุป/รายงานผล   เดือน  พฤษภาคม 

 

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
จากเงิน  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   งบอุดหนุน 
  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น    20,000   บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1  เว็บไซต์มีข๎อมูลพื้นฐาน9  ประการและมีความเป็นปัจจุบัน   
9.2  ครูและบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาได๎ใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูลสารสนเทศ 
9.3  ผู๎เรียนสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากฐานข๎อมูลสารสนเทศได๎  

 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 ภาพประกอบ 

10. 2 สรุปรูปเลํมโครงการ 
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โครงการที่   1 67 

โครงการ  จัดท าบอร์ด ป้ายไวนิลและจัดแสดงนิทัศการ โครงการ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจ าปี   

1   ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่   

2   ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ      

     โครงการตามภาระงานประจ า     

     โครงการพิเศษ (ไมใช๎งบประมาณ สอศ.)      

3  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ     

  -นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะก รรมการอาชีวศึกษา 

 - นโยบาย  /ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา  

 - สํงเสริมงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา 

4  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล         

 ตามพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ได๎จัดการเรียนการสอน ในระดับ ปวช  .ปวส . และระบบ

เทียบโอนประสบการณ์ ด๎านชํางอุตสาหกรรม โดยการสํงเสริมงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษานั้น เป็น

สํวนหนึ่งที่ส าคัญตํอการปลูกฝังคํานิยมที่พึงประสงค์ อีกท้ังเป็นการขัดเกลาจิตใจ ของผู๎เรียน ให๎เป็นผู๎มีความคิด

สร๎างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช๎ในอนาคตได๎ จึงถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอยํางหนึ่งที่จะท าให๎สามารถพัฒนาคุณภาพ

ของผู๎เรียน ให๎ตรงตํอความต๎องการ และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานได๎มากยิ่งข้ึนสอดสอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์ ที่ 7 

มาตรการที่ 1พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อยํางมีประสิทธิภาพ  

5  วัตถุประสงค์        

 5.1 เพ่ือจัดท าบอร์ด ป้ายไวนิลและจัดแสดงนิทัศการ โครงการ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจ าปี

  

 5.2 เพ่ือปลูกฝังคํานิยมที่พึงประสงค์ อีกท้ังเป็นการขัดเกลาจิตใจ ของผู๎เรียน ให๎เป็นผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์และ

น าไปประยุกต์ใช๎ในอนาคต  
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6  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ        

 6.1เชิงปริมาณ       

  6.1.1 .ได๎จัดท าบอร์ด ป้ายไวนิลและจัดแสดงนิทัศการ โครงการ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประจ าปี  

  6.1.2  ได๎ปลูกฝังคํานิยมที่พึงประสงค์ อีกท้ังเป็นการขัดเกลาจิตใจ ของผู๎เรียน ให๎เป็นผู๎มีความคิด

สร๎างสรรค์และน าไปประยุกต์ใช๎ในอนาคต 

  6.1.3 ได๎บอร์ด ป้ายไวนิล เพื่อแสดงนิทัศการ โครงการ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจ าปี 

 6.2เชิงคุณภาพ       

  6.2.1ได๎จัดท าบอร์ด ป้ายไวนิลและจัดแสดงนิทัศการ โครงการ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ 

ประจ าปี  

7  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่         

 7.1มีการประชุมวางแผนเดือนสิงหาคม แตํงตั้งคณะกรรมการเดือนกันยายน เสนอโครงการเดือนกันยายน   

 7.2จัดซื้อจัดจ๎างเดือนตุลาคม ด าเนินโครงการเดือนพฤศจิกายน สรุปผลรายผลเดือนธันวาคม ด าเนินโครงการที่

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

8  งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ        จาก

เงินวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  งบ อุดหนุน   

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000 บาท ได๎แกํ   

 8.1  คําใช๎สอย    3 0,000  บาท  

9  ผลท่ีคาดว่าได้รับ        

 9.1    ได๎จัดท าบอร์ด ป้ายไวนิลและจัดแสดงนิทัศการ โครงการ งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ฯ  

 9.2 ได๎ปลูกฝังคํานิยมที่พึงประสงค์ อีกท้ังเป็นการขัดเกลาจิตใจ ของผู๎เรียน ให๎เป็นผู๎มีความคิดสร๎างสรรค์

และน าไปประยุกต์ใช๎ในอนาคต   

10  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ        

 10.1 รายงานผลการด าเนินโครงการ      

 10.2 ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ  
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โครงการ  168 

โครงการ  จัดประกวดงานวิจัย นวัตกรรม โครงงาน /โครงการอาชีพของครูและนักเรียน     

    นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ปีการศึกษา 2558 

1. ชื่อบุคคล /หน่วยงานรับผิดชอบ     นายศิระ   โหละบุตร /งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  

2. ลักษณะโครงการ         โครงการตาม พ .ร.บ .งบประมาณ  

    โครงการตามภาระงานประจ า 

    โครงการพิเศษ (ไมํใชํงบประมาณ สอศ.)  

3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ    

 โครงการนี้มีความสอดคล๎องภายใต๎นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสนับสนุนทรัพยากรใน

การจัดการอาชีวศึกษาอยําพอเพียงและมีประสิทธิภาพ เพิ่มระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ 

ห๎องเรียน โรงฝึกงาน พื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตํอการเรียนรู๎ และเกิดประโยชน์สูงสุด  

4.สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล  

 แผนกไฟฟ้าก าลังได๎ท าการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช .ปวส .ด๎านชํางอุตสาหกรรม  โดยในการ

จัดการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันนั้น  การสํงเสริมทางด๎านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร๎างสรรค์หรืองานวิจัย โดย

มีการสนับสนุนให๎นักเรียนนักศึกษาจัดท าโครงการ โครงงานด๎านอาชีพ ให๎สามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ทักษะฝีมือให๎

ได๎มาตรฐานรู๎จักน าความรู๎มาประยุกตใช๎ และเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานได๎มากยิ่งข้ึน  

5.วัตถุประสงค์ : 

 5.1 เพ่ือจัดการประกวดงานวิจัย โครงงาน /โครงการอาชีพของครูและนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2558  

 5.2 เพ่ือเป็นการกระตุ๎นและเป็นแรงจูงใจให๎นักเรียน นักศึกษาได๎น าความรู๎ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎ท าให๎เกิดการ

พัฒนาองค์ความรู๎ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6. 1 เชิงปริมาณ  

  6.1. 1 จัดการประกวดงานวิจัย โครงงาน/โครงการอาชีพของครูและนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 

  และปวส.2    

  6.1. 2 จัดหาวัสดุส าหรับจัดกิจกรรม    

6. 2 เชิงคุณภาพ  
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     6.2. 1 สํงเสริมและพัฒนากระบวนการวิจัย   

  6.2. 2 สํงเสริมนวัตกรรมแ ละสิ่งประดิษฐ์แกํนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ /ระยะเวลา/สถานที่  

 7.1 น าเสนอโครงการ /ตุลาคม-ธันวาคม 2557 /แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   

 7.2 ประชุมวางแผน /มกราคม 2558 /แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 7.3 ด าเนินการ /มกราคม-พฤษภาคม 2558 /แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 7.4 สรุปผล /รายงานผล /มิถุนายน 2558 /แผนกไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

8. งบประมาณ /ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงิน        งบประมาณ   เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  30,000.-  บาท 

9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

 9.1 มีการจัดประกวดโครงงาน /โครงการอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 ปวส.2 ของวิทยาลัยการ

อาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 9.2 ได๎สํงเสริมและพัฒนากระบวนการวิจัย สร๎างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

10.การติดตามการประเมินผลโครงการ 

10.1  การจัดประกวดงานวิจัย โครงงาน/โครงการอาชีพของครูและนักเรียนนักศึกษา 
 10.2 สรุป /ประเมินผลความพึงพอใจ   
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                ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน 

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ 

             
หน่วย : บาท 

ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ชื่อ - 
สกุล/ งบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 

  

งบรายจ่าย/รายการ งาน/
แผนก ที่
ใช้จ่าย 

ประมาณที่ใช้ 

ต.ค.-
57 

พ.ย.-
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.-
58 

ม.ีค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.-
58 

รวมเป็น
เงิน 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ                             18,894,286 

1 งานตามภาระงานประจ า   7,195,086                         7,195,086 

1.1 งบด าเนินงาน   6,998,000                         6,998,000 

1.2 งบลงทุน   10,099,800                         10,099,800 

  
  1.2.1 ครุภัณฑ์                               

  

ห๎องปฏิบัติการทางภาษา 2 ห๎อง 

อาคาร 
 

3,800,000 
 

                        3,800,000 

  
  1.2..2 สิ่งกํอสร๎าง                               

  ปรับปรุงภูมิทัศน์ต๎นไม๎ 

อาคาร 
 

20,000 
 

                        20,000 
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  ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน 

อาคาร 
 

856,800 
 

                        856,800 

  ปรับปรุงระบบประปา 

อาคาร 
 

943,000 
 

                        943,000 

  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

อาคาร 
 

1,800,000 
 

                        1,800,000 

  ปรับปรุงห๎องน้ า 

อาคาร 
 

1,500,000 
 

                        1,500,000 

  ปรับปรุงอาคาร 

อาคาร 
 

1,180,000 
 

                        1,180,000 

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา   11,058,200                         11,058,200 

2.1 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

ไฟฟ้า 
 

76,000 
 

                        
76,000 

ของนักเรียนแผนกไฟฟ้าก าลัง                         

2.2 โครงการปรับปรุงห๎องเรียน 5101,5103,5112 
แผนกไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.3 โครงการจัดท าฝ้าห๎องเรียนรวม 5105 แผนกไฟฟ้า
ก าลัง 

ไฟฟ้า 
 

35,000 
 

                        35,000 

2.4 โครงการจัดซื้อวัสดุซํอมแซมคอมพิวเตอร์แผนก
ไฟฟ้าห๎อง5106 

ไฟฟ้า 
 

25,000 
 

                        25,000 

2.5 โครงการศึกษาดูงานของ นร-นศ แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้าก าลัง 

ไฟฟ้า 
 

20,000 
 

                        20,000 
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2.6 

โครงการเปลี่ยนแผงไม้อัดบูธฝึกเดินสายไฟฟ้า 

ไฟฟ้า 
 

7,500 
 

                        7,500 

2.7 

โครงการซํอมแชมห๎อง 5201 

ไฟฟ้า 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.8 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องเรียน 5201 

ไฟฟ้า 
 

13,000 
 

                        13,000 

2.9 
โครงการอนุมัติจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้และปรับปรุงทาสี
ห๎องพักครู ชํางยนต์ 36,000 

 
  
 

                      
36,000 

แผนกวิชาชํางยนต์                         

2.10 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือในแผนกวิชาชําง
ยนต์ 

ชํางยนต์ 
 

18,000 
 

                        18,000 

2.11 

โครงการปรับปรุงห๎องเครื่องมือแผนกวิชาชํางยนต์ 

ชํางยนต์ 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.12 
โครงการปรับปรุงห๎องเรียนไฟฟ้ารถยนต์ของ
แผนกชํางยนต์ 

ชํางยนต์ 55,000                         55,000 

2.13 

โครงการซํอมโต๏ะเรียนในแผนกชํางยนต์ 

ชํางยนต์ 
 

5,000 
 

                        5,000 

2.14 โครงการจัดซื้อวัสดุฝึกของแผนกวิชาชํางยนต์  ชํางยนต์                             

2.15 โครงการปรับปรุงห๎องเรียนทฤษฎีชั้นบนแผนกวิชา
ชํางยนต์ 

ชํางยนต์ 
 

35,000 
 

                        35,000 

2.16 

โครงการติดต้ังแผํนฝ้าเพดานทีบาร์และโคมไฟ 

ชํางยนต์ 9,000 
 
  
 

                      9,000 
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2.17 โครงการติดต้ังแผํนฝ้าเพดานทีบาร์ห๎องเรียน
ทฤษฎีชั้ลําง 

ชํางยนต์ 
 

3,500 
 

                        3,500 

2.18 โครงการศึกษาดูงานของนักรียนนักศึกษาแผนก
ชํางยนต์ 

ชํางยนต์ 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.19 โครงการศึกษาดูงานคณะครูแผนกวิชาชํางยนต์ ชํางยนต์ 10,000                         10,000 

2.20 

โครงการขับข่ีปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% 

ชํางยนต์ 10,000                 
 
  
 

      10,000 

2.21 

โครงการวันสุนทรภํูและวันภาษาไทยแหํงชาติ 

สามัญ 
 

5,000 
 

                        5,000 

2.22 โครงการติดต้ังกระดานไวท์บอร์ดในห๎องเรียน  
2204,2205,2206 

สามัญ 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.23 โครงการโปรเจ็คเตอร์ส าหรับสื่อการสอนแผนก
วิชาสามัญ 2204 

สามัญ 
 

25,000 
 

                        25,000 

2.24 โครงการจัดซื้อกล๎องจุลทรรศน์เพื่อเป็นสื่อการ
เรียนการสอน 

สามัญ 
 

40,000 
 

                        40,000 

2.25 โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร๎อมจอ 
ห๎องเรียน 2205 

สามัญ 
 

25,000 
 

                        25,000 

2.26 
โครงการแขํงขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-
เอสโซํ สามัญ 

 
20,000 

 

                        20,000 

 ประจ าปี 2558                             

2.27 
โครงการติดต้ังกระดานไวท์บอร์ดห๎องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

สามัญ                          5,000 
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5,000 
 

2.28 
โครงการขออนุมัติจัดซื้อต๎ูโชว์ผลงานนักเรียน
นักศึกษา พื้นฐาน 

 
8,000 

 

                        8,000 

แผนกวิชาชํางเทคนิคพื้นฐาน                             

2.29 
โครงการขออนุมัติจัดซื้อโปรเจคเตอร์และ
จอรับภาพ พื้นฐาน 

 
25,000 

 

                        25,000 

โปรเจคเตอร์ประจ าห๎องเรียนทฤษฎี                             

2.30 

โครงการสื่อเครื่องขยายเสียงประจ าโรงฝึกงาน
ห๎องเรียนทฤษฎี 

พื้นฐาน 

 
20,000 

 

                        20,000 

และห๎องเขียนแบบแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

 
  

 

                          

2.31 

โครงการขออนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครื่อง
ปริ้นเตอร์ 

พื้นฐาน 
40,000                         40,000 

ประจ าแผนกวิชาชํางเทคนิคพื้นฐาน                             

2.32 โครงการขออนุมัติจัดซื้อโต๏ะเก๎าอี้ห๎องพักครูแผนก
เทคนิคพื้นฐาน 

พื้นฐาน 
 

27,000 
 

                        27,000 

2.33 

โครงการ  ปรับปรุงและจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมแก็ส 

พื้นฐาน 
 

70,000 
 

                        70,000 

2.34 

โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียน 

สื่อการเรียน 
 

48,000 
 

                        48,000 

2.35 
โครงการซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์และเครื่องฉาย
ภาพสามมิติ 

สื่อการเรียน                          250,000 
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250,000 
 

2.36 

โครงการปรับปรุงห๎องโสตทัศนูปกรณ์ 

สื่อการเรียน 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.37 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  

พณิชยการ 

50,000                         50,000 

(ห๎อง 2101,2201,2202 และห๎อง Internet) 

  
 
  
 

                        

2.38 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห๎องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์2202 

พณิชยการ 15,000 
 
  
 

                      15,000 

2.39 

โครงการอบรมนักเรียนสร๎างเว็บไซต์ 

พณิชยการ 14,400 
 
  
 

                      14,400 

2.40 

โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดห๎องเรียน 2310 

พณิชยการ 
 

6,000 
 

                        6,000 

2.41 โครงการจัดหาสื่อเครื่องขยายเสียงประจ า
ห๎องเรียน 2310 

พณิชยการ 
 

5,000 
 

                        5,000 

2.42 

โครงการศึกษาดูงานแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

พณิชยการ 
 

48,000 
 

                        48,000 

2.43 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต๎ูจัดเก็บเอกสาร แผนก
คอมพิวเตอร์ 

พณิชยการ 
 

6,500 
 

                        6,500 

2.44 โครงการแขํงขันทักษะชมรมวิชาชีพ 
(คอมพิวเตอร์) 

พณิชยการ 
 

8,000 
 

                        8,000 

2.45 โครงการประกวดแขํงขันโครงการนักเรียนระดับ พณิชยการ                          5,000 
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ปวช. และ ปวส. 5,000 
 

2.46 โครงการสอนซํอมเสริมเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ 

พณิชยการ 
 

2,000 
 

                        2,000 

2.47 โครงการติดต้ังกระดานไวท์บอร์ดให๎
ห๎องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

พณิชยการ 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.48 โครงการเชิญวิทยากรภายนอก(การพัฒนาครูและ
ผู๎เรียน)  

หลักสูตร 
 

15,000 
 

                        15,000 

2.49 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตร 
 

10,000 
 

                        10,000 

2.50 
โครงการจัดนิทรรศการวิชาโครงการและโครงงาน
วิชาชีพ 

หลักสูตร                             

2.51 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน งานพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตร 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.52 

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร๎อมปริ้นเตอร์ 

วัดผล 
 

35,000 
 

                        35,000 

2.53 โครงการเตรียมความพร๎อมในการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 

วัดผล 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.54 
โครงการเตรียมความพร๎อมการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ  วัดผล 

 
10,000 

 

                        10,000 

ด๎านอาชีวศึกษา (V-NET)                             

2.55 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัดสุส านักงาน 

วัดผล 
 

10,000 
 

                        10,000 
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2.56 โครงการแขํงขันทักษะชมรมวิชาชีพ  วัดผล 25,000                         25,000 

2.57 โครงการกันสาดแผงอลูมิเนียม วิทยบริการ 20,000                         20,000 

2.58 โครงการจัดซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
วารสาร 

วิทยบริการ 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.59 

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ส านักงาน 

วิทยบริการ 
 

10,000 
 

                        10,000 

2.60 
โครงการจัดท าเอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี ทวิภาคี 

 
6,000 

 

                        6,000 

และบันทึกความรํวมมือ                             

2.61 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากํอนฝึกงาน 

ทวิภาคี 
 

10,000 
 

                        10,000 

2.62 

โครงการศึกษาดูงานของครูในสถานประกอบการ 

ทวิภาคี 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.63 
โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา ทวิภาคี 

 
20,000 

 

                        20,000 

ระบบทวิภาค ีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘                             

2.64 
โครงการรองรับการการประเมินการจัดการเรียน
การสอน ทวิภาคี 

 
6,000 

 

                        6,000 

ระบบทวิภาคีสูํความเป็นเลิศประจ าป ี2558                             

2.65 

โครงการจัดซื้อแมํขําย ระบบ ศธ.อ.2 

ทะเบียน 
 

40,000 
 

                        40,000 
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2.66 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All In 
One 

ทะเบียน 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.67 

โครงการจัดท าคูํมือนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ 

ทะเบียน 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.68 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานทะเบียน 

ทะเบียน 
 

10,000 
 

                        10,000 

2.69 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์งานทะเบียน 

ทะเบียน 
 

50,000 
 

                        50,000 

2.70 

โครงการจัดท าบัตรนักเรียน นักศึกษา 

ทะเบียน 
 

35,000 
 

                        35,000 

2.71 โครงการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาค
ปกติ 

ทะเบียน 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.72 
โครงการอาหารวํางและป้ายไวนิลในการประชุม 
ลงทะเบียน ทะเบียน 

 
30,000 

 

                        30,000 

นักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู๎และ
ประสบการณ ์

                            

2.73 โครงการจัดท าวารสารวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์ 

ประชาสัมพันธ์ 20,000       
 
  
 

                20,000 

2.74 โครงการจ าท าป้ายไวนิลและคัตเอ๎าท์
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ 5,000       
 
  
 

                5,000 

2.75 

โครงการจัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการ 

ประชาสัมพันธ์ 20,000       
 
  
 

                20,000 
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2.76 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน งานประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์ 
 

5,000 
 

                        5,000 

2.77 
คก.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อม
เครื่องพิมพ์(บุคลากร) 

บุคลากร 30,000                         30,000 

2.78 คก.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อม
เครื่องพิมพ์ (อศจ.) 

บุคลากร 
 

95,000 
 

                        95,000 

2.79 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

บุคลากร 
 

7,000 
 

                        7,000 

2.80 

โครงการซํอมแซมเครื่องใช๎ไฟฟ้าที่ห๎องเรียน 2106 

บุคลากร 
 

5,000 
 

                        5,000 

2.81 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากร 
 

200,000 
 

                        200,000 

2.82 โครงการผลิตน้ าด่ืม ตราวิทยาลัยการอาชีพพระ
สมุทรเจดีย์ 

อาคาร 
 

35,000 
 

                        35,000 

2.83 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารพร๎อมแมํขําย (ส าหรับ
งานอาคารฯ) 

อาคาร 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.84 

โครงการปรับปรุงสนามเปตอง 

อาคาร 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.85 

โครงการแสงสีและไฟประดับเวที 

อาคาร 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.86 

โครงการปรับปรุงระบบแสงสวํางภายในวิทยาลัยฯ 

อาคาร 
 

30,000 
 

                        30,000 
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2.87 

โครงการศาลาทรงไทย 

อาคาร 
 

250,000 
 

                        250,000 

2.88 

โครงการที่นั่งม๎าหินอํอน 

อาคาร 
 

76,000 
 

                        76,000 

2.89 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสามแยกหน๎าโรง
อาหาร 

อาคาร 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.90 

โครงการปูหญ๎าบริเวณตึกอ านวยการ 

อาคาร 
 

45,000 
 

                        45,000 

2.91 

โครงการต๎นไม๎ตกแตํงภายในวิทยาลัยฯ  

อาคาร 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.92 

โครงการจัดซื้อนั่งร๎าน 

อาคาร 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.93 

โครงการเปลี่ยนถํายสารเคมีถังดับเพลิงประจ าปี 

อาคาร 
 

10,000 
 

                        10,000 

2.94 

โครงการกํอสร๎างหลังคาเมทัลชีท 

อาคาร 
 

  
 

                          

2.95 

โครงการจัดซื้อชุดสุขภัณฑ์ตึกวิทยบริการ 

อาคาร 
 

  
 

                          

2.96 

โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าสํองสวํางตึกวิทยบริการ 

อาคาร 
 

  
 

                          

2.97 โครงการผ๎ามํานเวทีหอประชุม อาคาร                          25,000 
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25,000 
 

2.98 

โครงการกั้นห๎องตึกวิทยบริการ 

อาคาร 
 

  
 

                          

2.99 

โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎าเลื่อยไฟฟ้า  

อาคาร 
 

15,000 
 

                        15,000 

2.100 

โครงการปรับปรุงที่จอดรถจักรยายนต์นักเรียน 

อาคาร 
 

  
 

                          

2.101 โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่องปริ้น
เตอร์  

อาคาร 
 

25,000 
 

                        25,000 

2.102 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน.  งานบ๎าน.  
งานชําง. 

อาคาร 
 

95,000 
 

                        95,000 

2.103 

โครงการปรับปรุงห๎องการเงิน 

อาคาร 
 

  
 

                          

2.104 

โครงการติดแอร์ตึกวิทยบริการ 

อาคาร 
 

25,000 
 

                        25,000 

2.105 

โครงการพรมเช็ดเท๎าและชั้นวางรองเท๎า 

อาคาร 
 

500,000 
 

                        500,000 

2.106 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต๎ูจัดเก็บเอกสาร และโต๏ะ
เก๎าอี้ส านักงาน 

อาคาร 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.107 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปี 

อาคาร 
 

20,000 
 

                        20,000 
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2.108 
จัดซื้อไม๎อัดพร๎อมชุดธงประดับตามเทศกาล  และ
จัดท าพระบรม อาคาร 

 
10,000 

 

                        10,000 

ฉายาลักษณ์                             

2.109 ปรับปรุงซํอมแซมฝาเพดานห๎องเรียน และ
หน๎าตํางตึกพาณิชยการ 

อาคาร 
 

78,000 
 

                        78,000 

2.110 ปรับปรุงซํอมแซมสหการและพนักงานขาย ของ
วิทยาลัยฯ 

อาคาร 
 

100,000 
 

                        100,000 

2.111 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ต๎นไม๎ 

อาคาร 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.112 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถมดิน 

อาคาร 
 

856,800 
 

                        856,800 

2.113 

ปรับปรุงระบบประปา 

อาคาร 
 

943,000 
 

                        943,000 

2.114 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

อาคาร 
 

1,800,000 
 

                        1,800,000 

2.115 

ปรับปรุงห๎องน้ า 

อาคาร 
 

1,500,000 
 

                        1,500,000 

2.116 

ปรับปรุงอาคาร 

อาคาร 
 

1,180,000 
 

                        1,180,000 

2.117 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารส าหรับบริการงาน
เอกสาร 

บริหาร 
 

7,000 
 

                        7,000 
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2.118 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องปริ้น
เตอร์ส านักงาน 

บริหาร 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.119 

โครงการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ส านักงาน 

บริหาร 
 

10,000 
 

                        10,000 

  
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน ส าหรับเครื่อง
ถํายเอกสาร บริหาร 

 
100,000 

 

                        100,000 

และเครื่องอัดส าเนา                             

2.120 โครงการติดต้ังพัดลมระบายอากาศ ห๎องงาน
บริหารงานทั่วไป 

บริหาร 
 

4,500 
 

                        4,500 

2.121 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต๎ูเก็บเอกสารการเงิน 

การเงิน 
 

8,000 
 

                        8,000 

2.122 

โครงการพัฒนาระบบเบิกจํายเงิน  

การเงิน 
 

40,000 
 

                        40,000 

2.123 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน งานการเงิน 

การเงิน 
 

10,000 
 

                        10,000 

2.124 โครงการจัดท าคูํมือและระเบียบการเบิกจํายให๎กับ
บุคลากรวิทยาลัย 

การเงิน 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.125 

โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจรเชิงรุก 

แนะแนว 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.126 

โครงการนิทรรศการวิชาการเพื่อการแนะแนว  

แนะแนว 
 

30,000 
 

                        30,000 
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(จุดประกายสายอาชีพ open house)                             

2.127 

โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา 

แนะแนว 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.128 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

แนะแนว 
 

20,000 
 

                        20,000 

2.129 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน ( Fix it Center 
) 

คก.พิเศษ   
 
  
 

                        

2.130 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ซํอมประกอบ
คอมพิวเตอร์ 

คก.พิเศษ   
 
  
 

                        

2.131 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่( อ าเภอย้ิม ) 

คก.พิเศษ   
 
  
 

                        

2.132 

โครงการจัดซื้อครุภัณและวัสดุส านักงาน 

คก.พิเศษ   
 
  
 

                        

2.133 

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ปูกระเบื้อง 

คก.พิเศษ   
 
  
 

                        

2.134 
โครงการประชุมคณะกรรมการงานปกครอง
รํวมกับเครือขําย ปกครอง 

 
10,000 

 

                        10,000 

ต ารวจ/ทหาร/อบต.และผู๎น าชุมชน                             

2.135 
โครงการจัดท าคู่มือ กฎระเบียบ มาตรการในการ
ลงโทษ นร-นศ 

ปกครอง 
 

25,000 
 

                        25,000 

2.136 โครงการคัดกรองนักเรียน-นักศึกษาอาชีวศึกษา
ก่อนที่จะเข้ามาเรียน 

ปกครอง                          20,000 
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20,000 
 

2.137 คก.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร๎อม
เครื่องพิมพ์(สวัสดิการ) 

สวัสดิการ 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.138 

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าห๎องพยาบาล 

สวัสดิการ 
 

10,000 
 

                        10,000 

2.139 

โครงการปรับภูมิทัศน์ห๎องพยาบาล 

สวัสดิการ 
 

40,000 
 

                        40,000 

2.140 โครงการเยี่ยมบ๎านนักเรียน นักศึกษา  ครูที่ปรึกษา 

 
70,000 

 

                        70,000 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 
1/2558 

                            

2.141 

โครงการอบรมครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษา 
 

25,000 
 

                        25,000 

2.142 

โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช๎ในงานครูที่ปรึษา 

ครูที่ปรึกษา 
 

10,000 
 

                        10,000 

2.143 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา  

ประกัน 
 

25,000 
 

                        
25,000 

ประจ าปีการศึกษา 2557                          

2.144 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานประกัน
คุณภาพภายใน 

ประกัน 
 

30,000 
 

                        30,000 

2.145 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน งานวางแผนและ
งบประมาณ 

วางแผน 
 

30,000 
 

                        30,000 
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2.146 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนางานสํงเสริม
ผลิตผลการค๎า ธุรกิจการค๎า 

 
10,000 

 

                        10,000 

และประกอบธุรกิจ                             

2.147 
โครงการจัดซื้อเครื่องแมํขําย (Server) พร๎อม
อุปกรณ์รักษา ศูนย์ข๎อมูล 

 
300,000 

 

                        300,000 

ความปลอดภัยบนระบบเครือขําย                             

2.148 โครงการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศของ ศูนย์ข๎อมูล 

 
20,000 

 

                        20,000 

สถานศึกษา  9 ประเภท                             

2.149 
จัดท าบอร์ดป้ายไวนิลและจัดแสดงนิทรรศการ
โครงการงานวิจัย  วิจัย 

 
30,000 

 

                        30,000 

สิ่งประดิษฐ์ ประจ าปี                             

2.150 
โครงการประกวดผลงานวิจัยโครงงาน/โครงการ
นวัตกรรม วิจัย 

 
30,000 

 

                        30,000 

และสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาและครูวิทยาลัยฯ                             

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ   481,000                         481,000 

3.1 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

กิจกรรม 
 

15,000 
 

                        15,000 

3.2 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 

กิจกรรม 
 

3,000 
 

                        3,000 
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3.3 

คก.คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา 

กิจกรรม 
 

45,000 
 

                        45,000 

3.4 

คก.เตรียมประกวดองค์การนักวิชาชีพและคัดเลือก
สมาชิกดีเด่น 

กิจกรรม 
 

20,000 
 

                        20,000 

3.5 

โครงการกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 

กิจกรรม 
 

128,000 
 

                        128,000 

3.6 

โครงการนวสัมพันธ์ 

กิจกรรม 
 

30,000 
 

                        30,000 

3.7 

คก.แข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด  ระดับ
ภาค/ระดับชาติ 

กิจกรรม 
 

85,000 
 

                        85,000 

3.8 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2558 

กิจกรรม 
 

  
 

                          

3.9 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด  

กิจกรรม 40,000 
 
  
 

            
 
  
 

        40,000 

3.10 โครงการ วันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

กิจกรรม 6,000                         6,000 

3.11 

โครงการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธี
ไหว้ครู 

กิจกรรม 
 

32,000 
 

                        32,000 

3.12 

โครงการสวดมนต์สุดสัปดาห์ 

กิจกรรม 5,000             
 
  
 

          5,000 

3.13 

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 

กิจกรรม 
 

20,000 
 

                        20,000 



Page 396 of 396 
 

3.14 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานของงานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา 

กิจกรรม 
 

12,000 
 

                        12,000 

3.15 

โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอลงานกิจกรรมนักเรียน  
นักศึกษา 

กิจกรรม 
 

30,000 
 

                        30,000 

3.16 

โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 

กิจกรรม 
 

10,000 
 

                        10,000 

4 
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./
สถานศึกษา) 

  160,000                         160,000 

4.1 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

สวัสดิการ 
 

50,000 
 

                        50,000 

4.2 

โครงการประกันอุบัติเหตุประจ าปี 

สวัสดิการ 
 

110,000 
 

                        110,000 

 


