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2.5  งบค่าบริหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.1  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
        ข้อ 10 ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด้านการเงิน  บุคลากร  และพัสดุ  
 2.2  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
        มาตรฐานที ่2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
        ตวับ่งชี้ท่ี 16  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 2.3  นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  
        มิติท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพ : ด้านคุณภาพครู 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะเกิดข้ึนได้  จ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ทั้งในงานอาชีพและการด าเนินชีวิต  ซึ่งการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์ด้านการศึกษา  การ
ฝึกอบรม  และการศึกษาดูงาน  เพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน  ขณะเดียวกันควรมีการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรม  
 4.2  เพ่ือให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 
 4.3  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 
5.  เป้าหมาย 

5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ได้รับการพัฒนา  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/คน/ปี 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าความรู้และประสบการณ์  มาพัฒนาตนทั้งในด้านการปฏิบัติ
หน้าที่และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 



ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ         
พระสมุทรเจดีย์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ   ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา  (ปวส.)  จ านวน 300,000.- บาท 
  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา  ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/คน/ปี 
 8.2  ครูและบุคลากรได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน  และอบรมคุณธรรม  
 8.3  ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ 
 8.4  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมน าชีวิต  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/คน/ปี 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและ
อบรมคุณธรรม  มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์) 

     หัวหน้างานบุคลากร 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 



2.5.2  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา   

มิติที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคลากรของ สอศ. มีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการกรอกข้อมูลและบันทึกข้อมูลน าส่ง
ทาง IT และบางครั้งมีหนังสือสั่งการมาฉบับเดียวให้ไปหาเอกสารประกอบการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งการ
รอให้เจ้าหน้าที่น าข้อมูลมาให้บางครั้งไม่ทันการสั่งการ  สอศ. ไม่ทันก าหนดเวลา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  ส าหรับใช้ในงานบุคลากร  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  การบริหารจัดการงานบุคลากรของวิทยาลัยฯ  เป็นระบบ  สืบค้นง่าย  และเชื่อมโยงกับงาน 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้ 
 
 6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ านวน 22,000.- บาท 
 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 งานบุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  การปฏิบัติงานบุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ์) 

     หัวหน้างานบุคลากร 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.3  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งาน บัญชี  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  ตรงกับมาตรฐานที่ 3  การบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  
ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และคอมพิวเตอร์  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานบัญชีมีความจ าเป็นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันกับเหตุการณ์ข่าวสาร  ข้อมูลในปัจจุบัน  ทั้งนี้
การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS  ค้นหาข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (งานบัญชี)  จึงได้จัดท า
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ส าหรับใช้ข้อมูลการรับ-ส่งเข้าระบบ GFMIS 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน 1 ชุด 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สามารถรับ-ส่งข้อมูลเข้าระบบได้ทันเวลาที่ก าหนด 
 
 6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ านวน 26,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ได้ทันกับเหตุการณ์ 
 
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน 1 ชุด 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  สามารถรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารเข้าระบบ GFMIS ได้อย่างรวดเร็ว 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางประภัสสร  สายอุปราช) 

       หัวหน้างานบัญชี 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.4  โครงการจัดซื้อเครื่องท้าน้้าเย็น-น้้าร้อน และตู้เก็บภาชนะช้ันวางหนังสือประจ้าอาคารอ้านวยการ  

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  เป็นแหล่งให้การศึกษา  ความรู้  และเป็นศูนย์รวมของชุมชน   
จึงต้องให้การต้อนรับบุคคลภายนอกอยู่เสมอ  ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการจัดเตรียมสถานที่รับรองเม่ือมาติดต่อ  
โดยเฉพาะจัดหาน้้าดื่มไว้คอยต้อนรับ  เพ่ือให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาหรือผู้มาติดต่อ  รวมทั้งบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ ได้มีน้้าดื่มท่ีสะอาด  ถูกสุขอนามัย  และเกิดความรู้สึกท่ีดีกับวิทยาลัยฯ  จึงเห็นควรให้มีการจัดซื้อจัดหา
ตู้ท้าน้้าดื่มข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1  เพ่ือจัดซื้อตู้ท้าน้้าเย็น-น้้าร้อน  ตู้เก็บภาชนะ  ชั้นวางแก้ว  ชั้นวางหนังสือ 
4.2  เพ่ือจัดหาน้้าดื่มท่ีสะอาด  ถูกสุขอนามัย  ไว้คอยต้อนรับผู้ปกครอง  นักเรียน  นักศึกษา  หรือผู้มา

ติดต่อราชการ  รวมทั้งบุคลากรภายในของวิทยาลัยฯ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

 -  เครื่องท้าน้้าเย็น-น้้าร้อน 2 เครื่อง  
 -  ชั้นรองและเก็บแก้วน้้า 1 ชุด  
 -  ชั้นวางหนังสือ 1 ชุด  
 -  ชั้นวางหนังสือพิมพ์ 1 ชุด 

 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้มีน้้าดื่มท่ี
สะอาดถูกสุขอนามัย  และหนังสือไว้อ่านเสริมความรู้ 
  
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
ต.ค.55 – ก.ย.56 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ด้าเนินงานตามโครงการ 



4. สรุปและรายงานผลการด้าเนินการ 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ้ารุงการศึกษา (ปวช.)  จ้านวน 30,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  มีเครื่องท้าน้้าเย็น-น้้าร้อนไว้คอยให้บริการ  
 8.2  บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้มีน้้าดื่มท่ีสะอาด 
ถูกสุขอนามัย 
 8.3  มีหนังสืออ่านเพื่อเสริมความรู้  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

 -  เครื่องท้าน้้าเย็น-น้้าร้อน 2 เครื่อง  
 -  ชั้นรองและเก็บแก้วน้้า 1 ชุด  
 -  ชั้นวางหนังสือ 1 ชุด  
 -  ชั้นวางหนังสือพิมพ์ 1 ชุด 

 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
-  บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้มีน้้าดื่มท่ี

สะอาดถูกสุขอนามัย  และหนังสือไว้อ่านเสริมความรู้ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายวานิตย์  แก้วสวัสดิ์) 

       หัวหนา้งานพัสดุ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ้านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้้านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี ์
 

 
 



2.5.5  โครงการปรับปรุงระบบซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ้านวยการและป้อมยาม  

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยฯ  มีความจ้าเป็นในการให้ข้อมูลข่าวสาร  และรับฟังนโยบายจากส้านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือน้านโยบายมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป  จึงมีความจ้าเป็นต้อง
ปรับปรุงระบบซ่อมแซมสัญญาณดาวเทียมอาคารอ้านวยการและป้อมยาม  เพื่อให้บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 
พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้รับชมทีวีผ่านสัญญาณดาวเทียม  จึงเห็นควรด้าเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ้านวยการและป้อมยามข้ึน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ้านวยการและป้อมยาม  
 4.2  เพ่ือถ่ายทอดสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ พร้อมนักเรียน นักศึกษา  
รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ้านวยการ 1 จุด  พร้อมติดตั้งทีวี  
  -  ซ่อมแซมสัญญาณทีวีห้องป้อมยามหน้าวิทยาลัยฯ 1 จุด 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้รับชมทีวีผ่าน
สัญญาณดาวเทียม 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ด้าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลการด้าเนินการ 

 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ้ารุงการศึกษา (ปวช.)  จ้านวน 46,010.- บาท 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สัญญาณดาวเทียมอาคารอ้านวยการสามารถใช้งานได้  
 8.2  สัญญาณทีวีป้อมยามสามารถใช้งานได้  
 8.3  สามารถถ่ายทอดสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ พร้อมนักเรียน  
นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ซ่อมแซมสัญญาณทีวีดาวเทียมและติดตั้งทีวีอาคารอ้านวยการ 1 จุด  ห้องผู้อ้านวยการ 1 จุด  
และป้อมยาม 1 จุด 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้รับชม         
การถ่ายทอดสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียม 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายวานิตย์  แก้วสวัสดิ์) 

       หัวหนา้งานพัสดุ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ้านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้้านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี ์
 

 
. 
 
 



2.5.6  โครงการจัดซื้อตู้เก็บวัสดุ-อุปกรณ์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 นโยบาย  สอศ.  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รวมถึงจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ดังนั้นจึงต้องมีการจัดซื้อ    
จัดจ้างพัสดุ  เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  เพื่อใช้เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์  ส าหรับการเรียนการสอน  รวมถึงสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน  ท าให้ต้องมีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการป้องกัน             
ความเสี่ยง  อันเกิดจากการจัดเก็บ  วัสดุอุปกรณ์  จึงเห็นความให้มีการจัดซื้อตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้น 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ฃ  
 2.  เพ่ือให้การเก็บรักษาวัสดุเกิดความเรียบร้อย  ปลอดภัย  และสะดวกในการใช้งาน  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 10 ตู้ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกิดความเรียบร้อย  ปลอดภัย  และสะดวกในการใช้งาน 
 
 6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ านวน 50,000.- บาท 



 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเก็บรักษาวัสดุ  เกิดความเรียบร้อย  ปลอดภัย  และสะดวกในการใช้งาน  
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์  จ านวน 10 ตู้ 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  การเก็บรักษาวัสดุเกิดความเรียบร้อย  ปลอดภัย  และสะดวกในการใช้งาน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายวานิตย์  แก้วสวัสดิ์) 

       หัวหนา้งานพัสดุ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.7  โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องงานบริหารงานทั่วไป  

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้างาน บริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบาย สอศ. 
 2.2  แผนพัฒนาสถานศึกษา  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากเครื่องปรับอากาศในห้องงานบริหารฯ มีสภาพเก่า  ใช้งานมานาน  ซ่อมแซมหลายครั้งแล้ว
และช ารุด  เมื่อเปิดจะมีน้ าไหลออกมาจากช่องแอร์เป็นจ านวนมาก  ต้องหาพาชนะมารองอยู่ตลอดเวลาที่เปิดใช้  
และเม่ือเปิดใช้เป็นเวลานาน ๆ จะไม่มีความเย็นหรือมีความเย็นออกมาเพียงลมเท่านั้น  จึงท าให้ห้องร้อนอบอ้าว  
และอากาศที่ออกมามีกลิ่นเหม็นอับ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือปรับสภาพอากาศในห้องงานบริหารฯ  ให้เย็นสบาย  เหมาะกับการท างาน  
 4.2  เพ่ือปรับอุณหภูมิของห้องให้เหมาะสมกับอุปกรณ์/เครื่องใช้ในส านักงานท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์  เช่น 
คอมพิวเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องอัดส าเนาระบบดิจิตอล ฯลฯ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  เครื่องปรับอากาศพร้อมชุดติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ห้องงานบริหารฯ มีสภาพอากาศที่เหมาะกับการท างาน ไม่มีกลิ่นอับ  อากาศเย็นสบาย  
เสริมสร้างให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 
ห้องงานบริหารฯ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ านวน 35,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สภาพอากาศเย็นสบาย  สะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็นอับ 
 8.2  เครื่องมือ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส านักงานมีอายุการใช้งานยาวนาน   
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ได้ห้องท างานที่มีเครื่องปรับอากาศเย็นสบาย  เหมาะสมในการท างาน  
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  ครูและเจ้าหน้าที่ประจ าห้องมีความสุขในการท างาน  และช่วยยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องมือ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในส านักงานให้มีอายุการใช้งานยาวนาน   

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นางสาวศิรินภา  อินอ่วม) 

 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.8  โครงการพัฒนางานบริการด้านเอกสารงานพิมพ์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบาย สอศ. 
 2.2  แผนพัฒนาสถานศึกษา   
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากงานบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ให้บริการงานด้านเอกสารงานพิมพ์กับคณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของวิทยาลัยฯ  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ  เช่น  คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  รวดเร็วไม่ช้า  
น ามาให้บริการด้านเอกสารที่รวดเร็ว  ทันต่อความต้องการของทุกคน  ทุกงาน  และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน          
มีสภาพเก่ามากและช้า  จึงมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่  ที่มีความทันสมัย  และรวดเร็ว 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบงานด้านการพิมพ์เอกสารให้รวดเร็ว 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ   
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีคอมพิวเตอร์ใช้ในงานด้านเอกสารการพิมพ์ที่ทันสมัย  รวดเร็ว  เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานให้ดียิ่งข้ึน 
 
 6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 
ห้องงานบริหารฯ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ านวน 24,000.- บาท 



 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ให้บริการงานเอกสารได้ตามก าหนด 
 8.2  สามารถจัดการระบบเอกสารในงานให้ทันสมัยวันต่อวัน  งานไม่ตกค้าง  
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ในงานเอกสารการพิมพ์ที่มีความรวดเร็ว 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการงานบริหารงานทั่วไป 
-  มีความพร้อมและรองรับงานด้านเอกสารของวิทยาลัยฯ 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นางสาวศิรินภา  อินอ่วม) 

 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.9  โครงการซื้อเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงพร้อมปริ้นเอกสารสี  
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบาย สอศ.  
 2.2  แผนพัฒนาสถานศึกษา  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากงานบริหารงานทั่วไปมีหนังสือเข้า-หนังสือออกเป็นประจ าทุกวัน  จะต้องมีการจัดเก็บเอกสาร
เป็นแฟ้ม  และเป็นระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเก็บรักษางานและลดปริมาณการจัดเก็บเป็นกระดาษ  จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องสแกนเอกสารที่มีคุณภาพและความเร็วสูง  เพื่อมารองรับการใช้งานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้งานการจัดเก็บเอกสารมีความรวดเร็ว  วันต่อวัน  ไม่มีงานตกค้าง 
 4.2  เพ่ือให้ระบบการจัดเก็บเอกสารเรียบร้อยสามารถเก็บงานเข้าแฟ้มและเข้าระบบ  ไม่มีเอกสาร     
กองค้าง  ท าให้ดูไม่เป็นระเบียบ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  เครื่องสแกนเนอร์พร้อมปริ้นเตอร์สีในตัว  จ านวน 1 เครื่อง 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ระบบการจัดเก็บเอกสารรวดเร็ว  ไม่เสียเวลารอนาน 
 
 6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 
ห้องงานบริหารฯ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ านวน 20,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  เอกสารเป็นระบบมากขึ้น 
 8.2  การเก็บเอกสารมีความทันสมัย  วันต่อวัน  งานไม่ค้าง  
 8.3  ป้องกันเอกสารสูญหาย  
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  การให้บริการงานด้านเอกสารที่ทันสมัยสามารถเรียกดูและปริ้นเอกสารย้อนหลังได้ 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  ผู้รับบริการไม่ต้องรอเอกสารนาน  สามารถเรียกดูเอกสารย้อนหลังที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นางสาวศิรินภา  อินอ่วม) 

 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาช่างยนต์ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์ / นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
 2.2  ยุทธศาสตร์ / นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ  5  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ  
 2.3  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
  ตัวบ่งชี้ที่  4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้า  และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ตัวบ่งชี้ที่  14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายทางด้านการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เน้นให้มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ส าหรับจัดการศึกษาตามแผนปฏิรูปการศึกษาหรือการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
การจัดบรรยากาศแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนต้องเตรียมการและใช้สื่อการสอนให้เหมาะสม  ทันสมัย  ให้
สอดคล้องในการปรับวิธีการเรียน  เปลี่ยนวิธีการสอน 
 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.2  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  มีครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 



6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

งานพัสดุ/โรงฝึกงาน
ช่างยนต์  วิทยาลัยการ
อาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน งบประมาณ  จ านวน 900,000.- บาท 
  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามีครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการวิชาชีพที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน  ท าให้
ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ  นักเรียน-นักศึกษาน าความรู้  ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ  และมีเจตคติที่ดี
ต่อตนเอง  ผู้อื่นและสังคมโดยรวมต่อไป 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  วิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการวิชาชีพ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน-นักศึกษาที่จบจากสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นาย) 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 



2.5.11  โครงการเปลี่ยนถังดับเพลิง/เติมเคมีดับเพลิง 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ถังดับเพลิงและสารเคมีดับเพลิงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในเรื่องของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่
ต่างๆ  ที่จะต้องมีการติดต้องให้มีทุกจุดหรือบริเวณต่างๆ  เพราะเราไม่ทราบว่าอัคคีภัยจะเกิดข้ึนเมื่อใด  การ
เตรียมการหรือการป้องกันไว้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  เพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือจัดหา  เปลี่ยนถังดับเพลิง  หรือเติมเคมีดับเพลิงไว้ทุกจุดภายในวิทยาลัยฯ  

4.2  เพ่ือความปลอดภัยในกรณีที่อาจเกิดอัคคีภัยขึ้น  
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  จัดหา  เปลี่ยนถังดับเพลิง  เติมเคมีดับเพลิง  ให้พร้อมใช้งานในอาคารพณิชยการ  โรงฝึกงาน
ช่างยนต์  โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า  โรงฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน  อาคารอ านวยการ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมในงานในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในวิทยาลัยฯ  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ทุกอาคาร/โรงฝึกงาน
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวช.)  จ านวน 12,000.- บาท  
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความปลอดภัยในกรณีไฟไหม้หรืออัคคีภัย  เพราะมีถังดับเพลิงที่มี
ประสิทธิภาพพร้อมในงานได้จริงตลอดเวลาในทุกสถานที่ 
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีถังดับเพลิงพร้อมใช้งานในอาคารพณิชยการ  โรงฝึกงานช่างยนต์  โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า            
โรงฝึกงานเทคนิคพ้ืนฐาน  อาคารอ านวยการ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีถังดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพพร้อมในงานในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในวิทยาลัยฯ  

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.5.12  โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานอาคารสถานที่   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ระบบประปาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  ถือเป็นสาธารณูปโภคท่ีส าคัญ  มนุษย์ทุกคนต้องใช้
น้ าในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน  ระบบประปาท่ีดีท าให้มีน้ ากินน้ าใช้ที่สะดวกท่ัวถึง  จากความส าคัญ
ดังกล่าวนี้  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จึงได้คิดท าการปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯให้มีน้ าใช้ได้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละสถานที่ภายในวิทยาลัย 
 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีน้ าใช้อย่างท่ัวถึง  และมีระบบประปาที่มีคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ  สามารถจ่ายน้ าประปาได้ทั่วถึง 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 35,000.- บาท  
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 มีระบบประปาไว้ใช้ภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์อย่างท่ัวถึงทุกท่ี   
 
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีระบบประปาไว้ใช้ภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้อย่างทั่วถึงทุกที่ทุกจุด 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีระบบประปาที่มีประสิทธิภาพ  สามารถจ่ายน้ าประปาได้ทั่วถึง 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.13  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานอาคารสถานที่   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  มาตรฐาน สอศ.  มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 12,14,15,17 
 2.2  มาตรฐาน สมศ.  มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 6-10  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 บริเวณด้านหน้าและภายในวิทยาลัยฯ  ได้จัดสร้างมาเป็นเวลานาน  ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม  เนื่องจาก
นักเรียนนักศึกษาจ านวนมากใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ  ในเวลาที่ว่างจากการเรียนการสอน  
ประกอบกับไม้ดอกไม้ประดับมีอายุมาก  แม้จะท าการดูแลใส่ปุ๋ยพรวนดินก็ให้ดอกและสีสันได้ไม่เต็มที่  และมี
แมลงศัตรูพืชเข้ามาท าลายเป็นระยะ  ท าให้มีสภาพเสื่อมโทรม  งานอาคารสถานที่จึงเห็นควรท าการปรับปรุงให้มี
สภาพสวยงาม  สามารถใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจของครู  นักเรียน  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่  ในเวลาว่างจาก
งานและจากการเรียนการสอน 
 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและภายในวิทยาลัยฯ ให้มีสภาพสวยงาม 
 4.2  เพ่ือใช้เป็นสถานที่นั่งพักผ่อนของครู  นักเรียน  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ  และพ้ืนที่ในวิทยาลัยฯ 
  -  ซ่อมแซมระบบควบคุมการเปิดปิดไฟถนน  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยฯ  ให้มีสภาพสวยงาม  มีไม้ดอกไม้
ประดับนานาพันธุ์  ที่มีสภาพสีสันสดใสสวยงามน่าแปลกตา 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 



4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 50,000.- บาท  
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  บริเวณสวนหย่อมด้านหน้าและภายในวิทยาลัยฯ  ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพสวยงามเป็นระเบียบ  
มีไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด  ประดับตกแต่ง  มองดูแล้วสบายตาสบายใจ 
 8.2  วิทยาลัยฯ  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของครู  นักเรียน  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่  เพ่ิมข้ึน    
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  วิทยาลัยฯ  มีภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ครู  นักเรียน  นักศึกษา  เจ้าหน้าที่  สามารถมีพ้ืนที่จัดกิจกรรมและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 
 
 
 
 



2.5.14  โครงการปรับปรุงห้องน้ า  ห้องสุขา  นักเรียน-นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานอาคารสถานที่   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 ข้อ 1  เพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในปีการศึกษา 
2551  มีนโยบายในการเพิ่มปริมาณผู้เรียน  จึงท าให้มีปริมาณผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา  และในปี
การศึกษา 2554 นั้น  คาดว่าน่าจะมีปริมาณผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะนักศึกษาในระบบเทียบโอน
ประสบการณ์  ที่รับนักศึกษาปีการศึกษา 2556  ท าให้ปริมาณความต้องการของการใช้ห้องน้ า  ห้องสุขา มีมากขึ้น  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านงานอาคารสถานที่  ส าหรับรองรับการพัฒนา และเพ่ือให้เพียงพอกับ    
ความต้องการของการใช้ห้องน้ า  ห้องสุขา   
 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือจัดเตรียมความพร้อมของห้องน้ า  ห้องสุขา  ให้เพียงพอกับปริมาณผู้เรียนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
 4.2  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  เพื่อรองรับการพัฒนาของวิทยาลัยฯ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ห้องน้ า  ห้องสุขา  ที่สะอาดพร้อมใช้งาน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ห้องน้ า  ห้องสุขา  มีความสะอาดและได้มาตรฐาน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ 
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 30,000.- บาท  
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  อาคารสถานที่มีห้องน้ าที่สะอาดและเพียงพอกับความต้องการ  
 8.2  ห้องน้ า  ห้องสุขา  มีความสะอาดและได้มาตรฐาน  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ได้รับค าติชมจากนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ที่เข้ามาในวิทยาลัยฯ 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีห้องน้ าที่ได้มาตรฐาน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.15  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ านวยการและป้อมยาม  
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานอาคารสถานที่   ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 นโยบาย สอศ. 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีความจ าเป็นในการให้ข้อมูลข่าวสาร  และรับฟังนโยบายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือน านโยบายมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไป  
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงระบบซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ านวยการและป้อมยาม  เพื่อให้
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั่งประชาชนทั่วไป  ได้รับชมทีวีผ่านสัญญาณดาวเทียม  
จึงเห็นควรด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ านวยการและป้อมยามข้ึน 
 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียมอาคารอ านวยการและป้อมยาม  
 4.2  เพ่ือถ่ายทอดสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  
รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ซ่อมแซมระบบสัญญาณดาวเทียม  อาคารอ านวยการ 1 จุด 
  -  ซ่อมแซมสัญญาณทีวีห้องป้อมยามหน้าวิทยาลัย 1 จุด  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  พร้อมนักเรียน  นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้รับชมทีวี
ผ่านสัญญาณดาวเทียม 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
อาคารอ านวยการและ
ป้อมยามหน้าวิทยาลัย 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 



 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 39,055.- บาท  
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สัญญาณดาวเทียมอาคารอ านวยการสามารถใช้งานได้ 
 8.2  สัญญาณทีวี  ป้อมยามสามารถใช้งานได้  
 8.3  สามารถถ่ายทอดสัญญาณทีวีผ่านดาวเทียม  ให้กับบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ  พร้อมนักเรียน  
นักศึกษา  รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ซ่อมแซมสัญญาณทีวีดาวเทียมและติดตั้งทีวี  อาคารอ านวยการและป้อมยาม  
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  สัญญาณทีวีผ่านดาวเทียม 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 
 
 
 



2.5.16  โครงการประหยัดพลังงาน 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานอาคารสถานที่ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันพลังงานที่เป็นที่ส าคัญมากในการด ารงชีวิตของมนุษย์  พลังงานเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไป และมี
ต้นทุนในการผลิตที่มีราคาสูง  ดังนั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ใช้พลังงานหรือทรัพยากร        
อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด  และยึดหลักความประหยัดจึงเป็นแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน และยังช่วยโลกได้ 
  
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  ให้มีการประหยัดพลังงานภายในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 4.2  ให้บุคลากรรู้จักการอนุรักษ์พลังงาน  มีการใช้พลังงานอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  มีเครื่องมือหรือมีการติดตั้งระบบที่ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า  

-  มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานที่คุ้มค่าและประหยัด   
-  ค่าไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายบางตัวลดลง 

 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการประหยัดพลังงานและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ด าเนินการตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 10,000.- บาท  



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการประหยัดพลังงาน  บุคลากรรู้จักการอนุรักษ์พลังงาน  มีการใช้
พลังงานอย่างถูกต้องเหมาะสม 
    
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครื่องมือหรือมีการติดตั้งระบบที่ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า  

-  มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานที่คุ้มค่าและประหยัด   
-  ค่าไฟฟ้าหรือค่าใช้จ่ายบางตัวลดลง 

 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการประหยัดพลังงานและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.17  โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานทะเบียน  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ข้อ 8  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการและการให้บริการ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันจ านวนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีจ านวนมากขึ้นทั้งนักเรียน
นักศึกษาปัจจุบัน  และนักเรียนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว  แต่ในระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนนักเรียน
นักศึกษาทั้งปัจจุบันและอดีตยังต้องคงอยู่ในระบบฐานข้อมูล  ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนมากขึ้นจึงท าให้ควรมี
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับโปรแกรมนี้โดยเฉพาะ  เพ่ือเป็นแม่ข่ายในการดูแลระบบฐานข้อมูล 
  
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ  มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทั้งปัจจุบันและอดีตที่เข้มแข็ง  
 4.2  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ  มีแม่ข่ายส าหรับโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา (ศธ 02)  
 4.3  เพ่ือให้งานทะเบียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับโปรแกรมฯ  โดยเฉพาะ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  วิทยาลัยฯ  มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทั้งปัจจุบันและอดีตที่เข้มแข็ง  
  -  วิทยาลัยฯ  มีแม่ข่ายส าหรับโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา (ศธ 02)  
  -  งานทะเบียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับโปรแกรมฯ  โดยเฉพาะ  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องงานทะเบียน
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 



 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ช.)  จ านวน 50,000.- บาท  
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  วิทยาลัยฯ  มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทั้งปัจจุบันและอดีตที่เข้มแข็ง  
 8.2  วิทยาลัยฯ  มีแม่ข่ายส าหรับโปรแกรมงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา (ศธ 02)  
 8.3  งานทะเบียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส าหรับโปรแกรมฯ  โดยเฉพาะ 
    
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  วิทยาลัยฯ  มีระบบฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
  -  งานทะเบียนมีระบบแม่ข่ายท าให้มั่นใจในการดูแลรักษาข้อมูลที่สมบูรณ์  

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                      (นางสาวรัชเกล้า  สินเทียน) 

      หัวหน้างานทะเบียน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 

 
 
 
 



2.5.18  โครงการอาหารว่างในการประชุมผู้ปกครอง 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งาน ทะเบียน 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ลดจ านวนนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนระดับ ปวช. ทุกระดับชั้นและทุกแผนกวิชา  และนักศึกษาระดับ ปวส. ทุกระดับชั้นและทุกแผนก
วิชาต้องทราบถึงหลักสูตร  ระเบียบ  กฎเกณฑ์  และการใช้ชีวิตในสถานศึกษา  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการ
เรียนการสอน  การพัฒนานักเรียน  นักศึกษา  และความเป็นระเบียบและสามารถดูแลปกครองได้ง่าย 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา  และผู้ปกครองรู้จักหลักเกณฑ์  กฎระเบียบที่ทางวิทยาลัยก าหนดไว้  
 4.2  เพ่ือให้มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน ปวช.ทุกระดับชั้นและทุกแผนกวิชา และนักศึกษา ปวส.ทุกระดับชั้นและทุกแผนกวิชา 
  -  จัดระบบการพบปะระหว่างผู้ปกครองและครูผู้สอน  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียนนักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีความสุข  
  -  ผู้ปกครองได้ถูกน ามาใช้เป็นกลไลความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ  นักเรียน  นักศึกษา  
ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง  และวิทยาลัยฯ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

พ.ค.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา  (ปวช.)  จ านวน 20,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้ปกครอง  และวิทยาลัยฯ มีความคุ้นเคยกันมากขึ้น  มีความเข้าใจและเจตนาที่ดีต่อกันนักเรียน  
นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ  และสามารถปฏิบัติตนในวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีความสุข  และปฏิบัติตนให้อยู่ใน
กฎเกณฑ์  ระเบียบ  วินัย 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช. ทุก ระดับชั้นและทุกแผนกวิชา  และนักศึกษา ปวส. ทุกระดับชั้นและทุกแผนก
วิชา  ทราบกฎเกณฑ์  ระเบียบวินัย  สามารถปรับตัวเข้าสู่สถานศึกษาได้อย่างมีความสุข 
  -  ได้รับความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับวิทยาลัยฯ ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษาน ากฎ  ระเบียบ  ไปปฏิบัติในขณะก าลังศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นางสาวรัชเกล้า  สินเทียน) 
                           หัวหน้างานทะเบียน   

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                      (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 

                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 



2.5.19  จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสารสี  (เครื่องปริ้นเตอร์)  

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  แผนพัฒนาสถานศึกษา 
 2.2  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                       
ความเคลื่อนไหวในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ  รวมถึงการรับสมัครนักเรียน  
นักศึกษา  ศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส.  ให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรภายนอก  รวมถึง
หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ  เพื่อให้การด าเนินงานส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสารสี  ส าหรับท าใบปลิว  แผ่นพับ  และเอกสารต่าง ๆ  
 4.2  เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  เครื่องปริ๊น เอกสารสี  จ านวน 1 เครื่อง 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีเอกสารส าหรับประชาสัมพันธ์  แจ้งข้อมูลข่าวสาร  ติดประกาศ  ให้คณะครู  นักเรียน  
นักศึกษา  ได้รับทราบได้ทันเวลา  
 
 6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อและด าเนินการจัดซื้อ 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผลการ 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ านวน 5,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  เพ่ือวิทยาลัยฯ จะได้มีเอกสารประชาสัมพันธ์สี  ไว้ส าหรับการประชาสัมพันธ์ 
 8.2  เพ่ือความดึงดูดความสนใจของเป้าหมายที่เราต้องการประชาสัมพันธ์  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เครื่องพิมพ์เอกสารสี  (เครื่องปริ้น)  จ านวน 1 เครื่อง 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

-  วิทยาลัยฯ มีเอกสารสีไว้ใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นางสาวสายฝน  อินอ่วม) 

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.20  โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์กับสถานประกอบการ  
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานความร่วมมือและบริการชุมชน   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่น  
  ข้อ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ 6  ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ  
 2.3  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 18  จ านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  ในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดให้มีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการ  จัดการเรียนการสอน  และฝึกอาชีพร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพให้เกิด
ทักษะและฝีมือที่มีคุณภาพ 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือพัฒนาและผลิตก าลังคนให้มีความรู้  ความช านาญ  ในการประกอบอาชีพมากขึ้น  
 4.2  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ผู้ปกครอง  ครูในวิทยาลัยฯ  และครูฝึกในสถานประกอบการ  มีความรู้
ความเข้าใจโครงการความร่วมมือมากขึ้น 
 4.3  เพ่ือให้มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพ่ิมข้ึน  
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน/นักศึกษาทวิภาคี  ผู้ปกครอง   
  -  ครูที่ปรึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ   
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้ปกครอง  ครูในวิทยาลัยฯ  และครูฝึกในสถานประกอบการ                   
มีความรู้ความเข้าใจโครงการความร่วมมือเพ่ิมข้ึน 
  -  นักเรียน นักศึกษา  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 



ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์และ
สถานประกอบการ            

ที่เก่ียวข้อง 

2. ประชุมวางแผน  ประสานงาน  ประชาสัมพันธ์ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุน  จ านวน 3,000.- บาท     
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1.  วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการร่วมมือกันในการพัฒนาและผลิตก าลังคนให้ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้เพ่ิมมากข้ึน 
 8.2.  นักเรียน/นักศึกษาทวิภาคีทุกคนมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 8.3.  มีสถานประกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 แห่ง 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน/นักศึกษาเข้าใจในการเรียนการสอนและระบบความร่วมมือ   
  -  วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ   
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  วิทยาลัยฯ  และสถานประกอบการ  ร่วมมือกันพัฒนาและผลิตก าลังคนให้มีความรู้  ทักษะ  
และความช านาญในการปฏิบัติงาน  สามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายณรงฤทธิ์  เพชรอยู่) 
                       หัวหน้างานความร่วมมือ 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี ์



2.5.21  โครงการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาในเรื่องความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาด้าน
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  ให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และประยุกต์ให้ในชีวิตประจ าวันได้  
จึงได้ให้นักเรียนนักศึกษาคิดค้นการท าโครงงานโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยและยังส่งผลด้านเจตคติใน
การท างาน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
ตามความถนัดและความสนใจ  แสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  จ านวนนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.  จ านวน 50 คน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียนนักศึกษามีความรู้  ทักษะด้านการออกแบบ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีระบบ  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์และ 

2. ประชุมวางแผน  ประสานงาน  ประชาสัมพันธ์ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 30,000.- บาท     



 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 จ านวนโครงงานและโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ให้เพียงพอต่อการประเมิน  
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน/นักศึกษา  
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  จ านวนโครงการหรือโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม ่
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                         (นายศิระ  โหละบุตร) 
       หัวหน้างานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์   

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.22  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ  เพื่อสร้างความเข้าใจ  
“มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” 

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
 2.2  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 2.3  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2.4  นโบยาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสืบ
เนื่องจากส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวบ่งชี้จากเดิม 7 มาตรฐาน 43 ตัวบ่งชี้  
เป็นมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  มี 2 ส่วน  ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1  การจัดการอาชีวศึกษา 7 มาตรฐาน 35 ตัว
บ่งชี้  ส่วนที่ 2  การฝึกอบรมวิชาชีพ 1 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ  จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อสร้างความเข้าใจ 
“มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555”  ให้มีความเข้าใจด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  อันจะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 4.2  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
 4.3  เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ านวน 42 คน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สามารถพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ให้มีความรู้และเข้าใจการจัดท า
ประกันคุณภาพฯ  ตาม “มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” 
 



6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

11 ตุลาคม 2555 
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์และ 

2. ประชุมวางแผน  ประสานงาน  ประชาสัมพันธ์ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน อุดหนุน  จ านวน 10,000.- บาท     
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1  บุคลากรมีความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 
 8.2  บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  
 8.3  วิทยาลัยฯ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ านวน 42 คน  มีความรู้ในการจัดท าประกันฯ 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา   
  -  บุคลากรวิทยาลัยฯ  มีความรู้และเข้าใจการจัดท าประกันคุณภาพฯ  ตาม “มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2555” 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร) 
      หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี ์



2.5.23  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555                                                                      
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
 2.2  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 2.3  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 2.4  นโบยาย/ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก าหนดให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสืบ
เนื่องจากส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพประกาศให้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือจึงได้จัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555  เพ่ือให้คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ  มีแนวทางในการด าเนินงาน  อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และมีแนวทางในการจัดท าการประกันคุณภายภายในสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2555 
 4.2  เพ่ือให้บุคลากรได้จัดท าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ านวน 44 คน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  บุคลากรวิทยาลัยฯ  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  มีความรู้และมีแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555  ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่



1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

26-28 ก.พ. 56 
ห้องโสตทัศนูปกรณ์
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์และ 

2. ประชุมวางแผน  ประสานงาน  ประชาสัมพันธ์ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน อุดหนุน  จ านวน 15,000.- บาท     
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 44 คน  มีความรู้และมีแนวทางในการจัดท า
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ านวน 44 คน  มีความรู้ในการจัดท าประกันฯ 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษา   
  -  บุคลากรวิทยาลัยฯ  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  มีความรู้และมีแนวทางในการ
ด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพในสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555  ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร) 
      หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี ์
 



2.5.24  จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดทั้งปีการศึกษา  ซึ่งจ าเป็นจะต้องมี
การเก็บภาพการท ากิจกรรม  เพื่อเข้ารูปเล่มประเมินผลและเก็บหลักฐานในการเก็บรูปภาพด าเนินกิจกรรมท าให้
การรวบรวมภาพถ่ายกิจกรรมไม่สะดวก  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล
ส าหรับงานกิจกรรมฯ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 จัดซื้อกล้องดิจิตอลไว้ส าหรับถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของ สอศ. 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  กล้องดิจิตอลอัตโนมัติ 1 ตัว 
  -  กล้องดิจิตอลอ้ตโนมัต sdlr 1 ตัว 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีภาพที่สามารถบันทึกได้ทุกภาพและมีคุณภาพตามท่ีต้องการ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวช.)  จ านวน 36,500.- บาท 
 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  งานกิจกรรมฯ  มีกล้องดิจิตอลไว้เก็บภาพการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 8.2  รวบรวมภาพถ่ายการด าเนินกิจกรรมไว้เป็นสัดส่วนและง่ายต่อการท ารายงานและการท ารูปเล่ม
ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจะได้มีกล้องดิจิตอลไว้เก็บภาพถ่าย 
  -  เพ่ือที่จะมีภาพถ่ายเก็บไว้ในที่เดียวกันและง่ายต่อการน าไปประเมินผลการด าเนินงาน  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ฝ่ายพัฒนาการศึกษามีอุปกรณ์ท่ีเพ่ิมข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานและเก็บรวบรวม  
  -  เพ่ือความสะดวกต่อการค้นหาภาพการประเมินในกิจกรรมต่าง ๆ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.25  โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  (CCTV) 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบาย สอศ. 12 ข้อ  ข้อที่ 10 การบริหารจัดการด้านการเงิน  บุคลากร  และพัสดุ 

2.2  การอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ  มีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักเรียน  นักศึกษา  จึงได้ด าเนินการตามมาตรการดูแล
นักเรียนนักศึกษา  ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าจนถึงภายในวิทยาลัยฯ  โดยได้เสนอระบบการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) เพื่อการดูแลและเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยฯ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือเพ่ิมมาตรการดูแลนักเรียน  นักศึกษา 
 4.2  เพ่ือเพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัย  
 4.3  เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปกครองและบุคคลภายนอก  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  กล้องวงจรปิด 3 ชุด 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน  นักศึกษา 
  -  ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยนักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ม.ค. – ต.ค.56 
ประตูทางเข้า-ออก 

บริเวณท่ีต้องการดูแล 
ห้องฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ปฎิบัติตามโครงการ 

4.   สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 65,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  มีกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลนักเรียน  นักศึกษา  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2  มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
 8.3  ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกมีความเชื่อถือและไว้วางใจวิทยาลัยฯ  
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  กล้องวงจรปิด 3 ชุด  ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพในการดูแลนักเรียน  นักศึกษา 
  -  เกิดความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับวิทยาลัยฯ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                  (ว่าที่ร้อยตรีรัฐศักดิ์  โกบประยูร) 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.26  โครงการคาราวานความดี  อาชีวศึกษา  พัฒนาสังคม 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานปกครอง  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   
 2.2  นโบบาย สอศ. เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก สอศ. ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  
ดังนั้นโครงการคาราวานความดีจะเป็นโครงการที่จะผลักดันให้นักเรียนอาชีวศึกษารักกัน  โดยการออกค่ายพัฒนา
ชนบท  ถือว่าเป็นการร่วมมือระหว่างนักเรียนต่างสถานบันการศึกษา  เพื่อสร้างความสามัคคี  ปรองดอง  อันเป็น
ผลให้การทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันหรือด้วยกันเองลดลง 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา 
 4.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนอาชีวศึกษามีภาวการณ์เป็นผู้น า  และมีบทบาทส่วนร่วมในกิจกรรม
พัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 4.3  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบเครือข่ายอาชีวศึกษามีความเข็มแข็งในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพใน
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ให้นักเรียนอาชีวศึกษาคิด  ริเริ่มท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สร้างความรับผิดชอบรู้จักเคารพตนเอง  เคารพผู้อื่น  ช่วยเหลือผู้อื่น  รู้จักความสามัคคี  และ
รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการสันติ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
ปีงบประมาณ 2556 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 2. จัดประชุมคณะกรรมการ 



3. ด าเนินการจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา 
4.   สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวช.)  จ านวน 5,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  เกิดการรู้จักและสร้างความสมานฉันท์  ซึ่งจะสามารถลดการทะเลาะวิวาทใน
นักเรียนอาชีวศึกษา 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครือข่ายนักเรียนอาชีวศึกษา 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เกิดการรู้จัก  และสร้างความสมานฉันท์  ซึ่งจะสามารถลดการทะเลาะวิวาทในนักเรียน
อาชีวศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                  (ว่าที่ร้อยตรีรัฐศักดิ์  โกบประยูร) 
                          หัวหนา้งานปกครอง 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 



2.5.27  โครงการจัดท าประวัติงานปกครองนักเรียน  นักศึกษา 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานปกครอง   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ข้อ 2  พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อสะดวกในการค้นหาข้อมูล  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของผู้เรียน  
ดังนั้นในส่วนงานปกครองจะด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียน นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ใช้เป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรม  หรือเพ่ือการสอบสวนในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดของผู้เรียน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดท าแฟ้มประวัติผู้เรียน  รวมถึงให้ข้อมูลของผู้เรียนมีความเป็นปัจจุบัน  อีกท้ังยังก่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการท างานของงานปกครอง 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  แฟ้มประวัติผู้เรียนทุกชั้น  ทุกแผนก  ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สามารถทราบข้อมูลของผู้เรียน  ได้แก่  รูปร่าง  หน้าตา  และข้อมูลของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. เตรียมข้อมูลต่างๆ  เพ่ือให้ผู้เรียนกรอกประวัติ 

3. ประสานงานกับฝ่ายทะเบียน  เพ่ือน ารูปมาใช้ใน
การท าประวัติ 

4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปและรายงานผล 

 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวช.)  จ านวน 3,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีแฟ้มประวัติผู้เรียนที่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งคาดว่าจะเกิดความรวดเร็วในการท างานของฝ่ายปกครอง  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  แฟ้มประวัตินักเรียน ปวช.1-3 และนักศึกษา ปวส.1-2  ทุกแผนกวิชา  
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  สถานศึกษาจะมีข้อมูลของผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันส าหรับใช้ในการติดตามพฤติกรรม  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                  (ว่าที่ร้อยตรีรัฐศักดิ์  โกบประยูร) 
                          หัวหนา้งานปกครอง 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.28  โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวการศึกษา 

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที่ 25 จ านวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนในระดับ ปวช.3 และนักศึกษาในระดับ ปวส.2  เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องได้รับการแนะน าในการ
ท างานและการศึกษาต่อ  เพ่ือเตรียมตัวในการใช้ชีวิตสู่โลกภายนอกได้อย่างมีคุณภาพ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่จะออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน/นักศึกษาได้รับความรู้อย่างถูกต้องในการไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – เม.ย.56 
หอประชุม             

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ด าเนินการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุน  จ านวน 20,000.- บาท  
 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับแนวทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช.3  และนักศึกษา ปวส.2 ทุกคนได้รับความรู้ก่อนออกสู่สถานประกอบการหรือ
ศึกษาต่อ  จ านวน 200 คน 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช.3  และนักศึกษา ปวส.2 ทุกคนได้รับความรู้ในการสมัครงานและการศึกษาต่อ
อย่างเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์   
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายศุภเกียรติ  สิงห์หน) 
             หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



2.5.29  โครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  -  นโยบายข้อ 6  การสร้างเครือข่ายพันธมิตร 
  -  นโยบายข้อ 12  การจัดองค์ความรู้ 
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  -  การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือน าข้อมูลของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รับถึง
ข้อมูลของวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปประกอบในการตัดสินใจเข้าเรียนต่อหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกเรียน
เพ่ือให้เหมาะสมกับตนเอง 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ได้นักเรียนสมัครเรียนต่อ   
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียนเลือกเรียนสายอาชีพตามสาขาท่ีนักเรียนชอบและถนัด 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1.  เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ม.ค. – พ.ค.56 
เขตพ้ืนที่ 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
อ าเภอพระประแดง 

2. ด าเนินการตามโครงการ 

3. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินอุดหนุน  จ านวน 20,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้นักเรียนมาสมัครเรียนต่ออย่างมีคุณภาพ   
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  แนะแนว ในเขตพ้ืนที่  อ.พระประแดง  อ.พระสมุทรเจดีย์   
  -  ได้นักเรียน  นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ   
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ได้รับสมัครนักเรียน  นักศึกษาเข้าเรียนต่ออย่างมีคุณภาพ   
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายศุภเกียรติ  สิงห์หน) 
            หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.30  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1  ลดจ านวนนักเรียนนักศึกษาออกกลางคัน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนระดับ ปวช.1 และนักศึกษาระดับ ปวส.1  ทุกแผนกต้องทราบถึงหลักสูตร  ระเบียบ  กฎเกณฑ์  
และการใช้ชีวิตในสถานศึกษา  เพื่อความเป็นระเบียบและสามารถดูแลปกครองได้ง่าย 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษารู้จักหลักเกณฑ์  กฎระเบียบที่ทางวิทยาลัยก าหนดไว้  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  และนักศึกษา ปวส.1 ทุกแผนกวิชา 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียนนักศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีความสุข  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

พ.ค.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 

3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุน   จ านวน 20,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ  และสามารถปฏิบัติตนในวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีความสุข  และ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎเกณฑ์  ระเบียบ  วินัย 



 
 
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  และนักศึกษา ปวส.1 ทุกแผนกวิชา   เข้าร่วมโครงการ  ทุกคน
ทราบกฎเกณฑ์  ระเบียบวินัย  สามารถปรับตัวเข้าสู่สถานศึกษาได้อย่างมีความสุข 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษา น ากฎ  ระเบียบ  ไปปฏิบัติในขณะก าลังศึกษาต่อในวิทยาลัยฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายศุภเกียรติ  สิงห์หน) 
             หัวหนา้งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน   

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.31  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องพยาบาล 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งาน สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  มาตรฐานที่ 4  สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากห้องพยาบาลเป็นห้องที่ต้องรองรับผู้ที่เจ็บป่วย  อันได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  อาจารย์
เจ้าหน้าที่  บุคลากรของวิทยาลัยฯ  ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนน าส่งโรงพยาบาล  แต่ในขณะนี้ห้องพยาบาล
มีการช ารุดทรุดโทรมตามระยะเวลา  อีกทั้งยังไม่เคยได้รับการปรับปรุง 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือพัฒนาห้องพยาบาลให้ได้มาตรฐาน 
 4.2  เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงพัฒนาห้องพยาบาล  
 4.3  เพ่ือให้เป็นห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ปรับปรุงประตูห้องพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
  -  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและจัดท าฝ้าเพดาน  
  -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับห้องพยาบาล  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการ  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องพยาบาล   

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา  (ปวช.)  จ านวน 50,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ห้องพยาบาลมีมาตรฐาน 
 8.2  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรวิทยาลัยฯ มีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานไว้บริการ  
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ห้องพยาบาลมีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอเอ้ือต่อการให้บริการ  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรวิทยาลัยฯ  มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการและรับบริการ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                         (นางสารี  ผ่องสุวรรณ์) 
                หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.32  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งาน สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
 2.2  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที่ 23  จ านวนครั้งของการ
จัดบริการตรวจสอบสารเสพติดให้กับผู้เรียน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาสุขภาพของเยาวชนส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวและจากสภาพสังคม
ในปัจจุบัน  ท าให้เยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด  การตรวจสุขภาพจะท าให้ทราบ
ถึงพัฒนาการของช่วงวัย  และทราบความเสี่ยงของการใช้สารเสพติดในนักเรียน/นักศึกษา  ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาด้านสุขภาพและปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1.  เพ่ือทราบถึงข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของนักเรียน/นักศึกษา  
 4.2.  เพ่ือทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับความเสี่ยงต่อสารเสพติดของนักเรียน/นักศึกษา  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน นักศึกษา  ทุกระดับชั้น  ทุกแผนกวิชา  เข้ารับการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน นักศึกษา  เข้าตรวจสุขภาพประจ าปี  เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 - ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ติดต่อประสานงานกับสถานพยาบาล 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวช.) จ านวน 50,000.- บาท และเงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.) จ านวน 10,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ท าให้ทราบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  สามารถรักษาสุขภาพตนเองให้สมบูรณ์และแข็งแรง  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                         (นางสารี  ผ่องสุวรรณ์) 
                หัวหนา้งานสวัสดกิารนักเรยีนนักศึกษา   

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



2.5.33  โครงการ  PTT  Engine  Tune  Up 2555 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาช่างยนต์ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 

2.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 การประกันคุณภาพมาตรฐานที่  4  บริการวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่น  ชุมชน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 จากสถานการณ์เรื่องพลังงานที่มีราคาเพ่ิมสูงขึ้นพร้อมกับจ านวนยานพาหนะท่ีมีเครื่องยนต์เป็นตัวต้นก าลังมี
มากขึ้น จึงได้มีมาตรการเพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานและช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน  
จากการวิจัยพบว่ารถเก่าที่ผ่านการตรวจสภาพเครื่องยนต์เป็นประจ าสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณร้อยละ  5  
โครงการตรวจสภาพเครื่องยนต์ เพ่ือประหยัดพลังงานนี้ยังช่วยให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริง ใน
การปฎิบัติงาน  พร้อมกับช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของโลกอีกด้วย 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือเป็นการตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้มีสภาพใช้งานและประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
 4.2  เพ่ือใหช้่วยลดมลภาวะทางอากาศ  เนื่องจากเครื่องยนต์ที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วจะมีการปล่อยไอเสียน้อยลง  
 4. 3  เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ แก่ผู้ขับข่ีให้ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
 4.4  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์จริง ในการปฎิบัติงาน 
 
5.  เป้าหมาย 
 ประชาชนทั่วไปน ารถยนต์  รถจักรยานยนต์เข้ารับการตรวจสภาพจ านวน  100  คัน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม 56 -
มีนาคม 57 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา  (ปวช.)  จ านวน 30,900.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนนักศึกษา เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานจริง 
 8.2  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการตรวจสภาพ  สามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ  5 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

 -  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการตรวจสภาพพร้อมใช้งาน จ านวน  100  คัน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการตรวจสภาพ  ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 
 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายสุดสาคร  พาติกบุตร) 
                       หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์  

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.34  โครงการออกหน่วยให้บริการชุมชน  (อ าเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่) 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
  ข้อ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่น  
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ 5  ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ  
  ข้อ 8  การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ  
 2.3  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน  
  ข้อก าหนดที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพ  
ที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 11  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ในการฝึกทักษะวิชาชีพ  มีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการสอน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้มีแนวนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชน  โดยให้มีการ
จัดตั้ง  “ หน่วยบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข ”  เป็นหน่วยที่ให้บริการประชาชนเคลื่อนที่  ในลักษณะหน่วยบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ  เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้าน  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  และใน
อีกทางหนึ่งถือเป็นการออกพบประชาชนเพื่อรับรู้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชน  เพื่อจะ
ได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที  ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและเสริมสร้างความสมานฉันท์
ให้เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้รับมอบหมายจากทางอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  เพ่ือออกหน่วยให้บริการ
แก่ประชาชนในด้านการให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  และตรวจสภาพรถยนต์  รถจักรยานยนต์ฟรีให้กับ
ประชาชน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 



 4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา  คณะครูและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเสียสละช่วยเหลือ             
ผู้เดือนร้อนในภัยพิบัติต่างๆ 
 4.2  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษา  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  
 4.3  เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์กับสังคมและชุมชนอื่นๆ  
 
 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  คณะครู  ออกหน่วยให้บริการประชาชน  และชุมชน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  เพ่ือฝึกให้เป็นผู้เสียสละตอบแทนสังคม 
  -  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์และสถานศึกษาอ่ืนร่วมกับ
ชุมชน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. จัดท าโครงการ  เสนอและขออนุมัติโครงการ 
ต.ค.55 – ก.ย.56 

จุดที่ออกหน่วย
ให้บริการชุมชน 

2. ด าเนินงานตามโครงการ 

3. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุน  จ านวน 10,000.- บาท  
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  ออกปฏิบัติงานให้บริการตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  นักเรียน  นักศึกษา  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  นักเรียน นักศึกษา  มีความรับผิดชอบและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 



                         (นางรุ่งทิวา  โตจ าสี) 
                                                                          หัวหนา้งานโครงการพิเศษและบรกิารชมุชน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.35  โครงการการสอนวิชาชีพระยะสั้น  108  อาชีพ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ 4  กระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
  ข้อ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่น 
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ 8  การพัฒนาทางอาชีพแบบบูรณาการ  
 2.3  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่สังคม 
  ตัวบ่งชี้ที่ 27  จ านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  และกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ  เพ่ีอการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยส านักงานอาชีวศึกษาได้มีนโยบายจัดโครงการสอนวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพให้กับประชาชน
ผู้สนใจโดยมอบให้  สถานศึกษาด าเนินการสอนมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งท าให้ประชาชนผู้สนใจได้น าความรู้ที่ได้รับน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอิสระ  สามารถเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัว  และสร้างงานให้กับประชาชน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1.  เพ่ือให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานสายอาชีพอ่ืนๆ  
 4.2.  เพ่ือสร้างแนวทางการประกอบอาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจ  
 4.3.  เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอิสระหรือเพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัว  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  จ านวนผู้เข้าอบรมวิชาชีพ  ประมาณ 200 คน 
  -  วิชาชีพ 5 รายวิชา 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ผู้เข้าเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ 
  -  ผู้เข้าเรียนสามารถสร้างแนวทางการประกอบอาชีพได้ 



 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2.   ด าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินงบประมาณระยะสั้น  จ านวน 326,800.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีจ านวนผู้เข้าอบรมเต็มจ านวนและสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -   ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ือเป็นแนวทางการประกอบอาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจ  
  -  ผู้เข้าอบรมมีทักษะในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้ประกอบอาชีพได้  
  -  เพ่ือให้ผู้เรียนมีรายได้เสริม  
  -  เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาอาชีพเสริมให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                         (นางรุ่งทิวา  โตจ าสี) 

                                                                          หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 



2.5.36  โครงการปรับปรุงห้องวิชาการ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายวิชาการ  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  และศูนย์
วิทยบริการ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาควรจัดให้มีภูมิทัศน์  สะอาด  เรียบร้อย  สวยงาม  บรรยากาศ  ร่มรื่น  ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดี  
นักเรียน  นักศึกษา  ผู้ปกครอง  ครู  บุคลากรภายใน  ตลอดจนประชาชนหรือหน่วยงานภายนอกเกิดความ
ประทับใจ  ฝ่ายวิชาการได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องวิชาการ  
เพ่ือให้มีบรรยากาศท่ีดีในการท างานและการประชุม  ซึ่งมีบุคลากรภายนอกภาประชุมอยู่เนือง ๆ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือ พัฒนาห้องวิชาการให้เรียบร้อย  สวยงาม  สะอาด  ดูดี 
 4.2  เพ่ือซ่อมแซมกระจกที่แตกร้าว  จ านวน 2 บาน  
 4.3  เพ่ือติดผ้าม่านกันแสงแดด  
 4.4  เพ่ือกั้นห้องวิชาการให้เป็นสัดส่วน  มีบรรยากาศในการท างานที่ดี  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ปรับปรุงห้องวิชาการ  ผ้าม่าน  ชุดกั้นห้อง  และเปลี่ยนกระจก  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีห้องวิชาการท่ีมีบรรยากาศท างานที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลที่มาติดต่อราชการ  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2.   ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ  

4. สรุปและรายงานผล 



 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 65,000.- บาท 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีห้องวิชาการท่ีเรียบร้อย  สวยงาม  มีบรรยากาศที่ดีในการท างานและเป็นที่ยอมรับของผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ห้องวิชาการเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  บุคลากรวิทยาลัยฯ  และบุคคลภายนอก  มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาลัยฯ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.37  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ 
 มาตรการที่ 1, 2, 3 และ 4  
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ.2552-2560  ในด้านยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพ
ก าลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ  ในมาตรการที่ 1  พัฒนาก าลังคนให้มีความรู้และมีทักษะฝีมือในระดับคุณภาพ  
มาตรการที่ 2  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ  มาตรการที่ 3  ส่งเสริมความเป็นเลิศของเยาวชนที่มี
ความสามารถในทักษะฝีมือ  มาตรการที่ 4  สนับสนุนให้สถานศึกษาต่าง ๆ มีการพัฒนาคุณภาพและการแข่งขันใน
เชิงคุณภาพ  ทางฝ่ายงานจึงเห็นว่าการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพจะเป็นส่วนหนึ่ง  ซึ่งจะท าให้นักเรียน  นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพ  
 4.2  เพ่ือฝึกให้นักเรียน  นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาชีพ  
 4.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 

5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ตัวแทนแผนกวิชาช่างยนต์  ช่างไฟฟ้า  พณิชยการ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วยวิทยาลัยฯ  ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ 
 

6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ก าหนดเนื้อหา  ข้อสอบแข่งขัน  สถานที่แข่งขัน 

3. ด าเนินการตามโครงการ  จัดการแข่งขัน 

4.   ประกาศผลและมอบรางวัล 
5. สรุปและรายงานผล 

 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวช.)  จ านวน 20,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษามีความตื่นตัวและรักในงานอาชีพ  ตลอดจนมีทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  จ านวนนักเรียน  นักศึกษา  ที่เข้าร่วมการแข่งขัน  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  รายงานการแข่งขันและผลการแข่งขัน  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายสิทธิพงษ ์ บูรณ์เจริญ) 
           หัวหนา้งานพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 

                                                                                    
      ผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 

                      (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.38  โครงการติดตาข่ายกันนกพิราบในโรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาช่างยนต์  ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคาร  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาการเรียนการสอนนอกเหนือจากความรู้ของครูผู้สอน  กระบวนการเรียนการสอนที่สมบูรณ์
แบบได้มาตรฐานแล้ว  จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่สอน  เพ่ืออ านวยความสะดวก  
ห้องเรียน  ครุภัณฑ์  วัสดุฝึกต่าง ๆ  ต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน
นักศึกษา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือ ป้องกันไม่ให้นกพิราบเข้ามาท ารังในโรงฝึกงาน 
 4.2  เพ่ือให้โรงฝึกงานมีห้องเรียน  ครุภัณฑ์  วัสดุฝึกต่าง ๆ ที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 4.3  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นกพิราบไม่สามารถเข้าไปท ารังในโรงฝึกงานแผนกช่างยนต์ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียนแผนกช่างยนต์มีห้องเรียน  ครุภัณฑ์  วัสดุฝึกต่าง ๆ ที่สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
โรงฝึกงานช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ   
4. สรุปและรายงานผล 

 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 10,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ได้ห้องเรียน  ครุภัณฑ์  วัสดุฝึกต่าง ๆ ที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ตาข่ายที่มีความถี่มากพอที่นกพิราบไม่สามารถเข้ามาท าความเสียหายในโรงงานได้  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ครู  นักเรียน  นักศึกษาแผนกช่างยนต์ได้ใช้ประโยชน์จากการติดตาข่ายกันนกพิราบในการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                      (นายสุดสาคร  พาติกบุตร) 

                                                                                     หัวหนา้แผนกวิชาช่างยนต์ 
 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.39  โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการแผนกช่างยนต์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาช่างยนต์  ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.8 ระดับคุณภาพในการพัฒนาดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคาร  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาการเรียนการสอนนอกเหนือจากความรู้ของครูผู้สอน  กระบวนการเรียนการสอนที่สมบูรณ์
แบบได้มาตรฐานแล้ว  จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความพร้อมในเรื่องสถานที่สอนและรองรับครุภัณฑ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ มีความปลอดภัยและมีพ้ืนที่ให้บริการยานยนต์  เพ่ือปฏิบัติงานบริการ สามารถรับบริการได้ตลอด 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือ สร้างบรรยากาศให้โรงฝึกงานช่างยนต์ 
 4.2  เพ่ือให้โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์สามารถให้บริการได้  
 4.3  เพ่ือให้มีพ้ืนที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  มีพ้ืนที่ให้บริการอย่างเหมาะสม 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  แผนกช่างยนต์ได้มีพ้ืนที่ฝึกปฎิบัติงาน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
โรงฝึกงานช่างยนต์
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ   
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 40,000.- บาท 



 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ได้ฝึกปฏิบัติและให้บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย  
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติและรองรับครุภัณฑ์เพียงพอและปลอดภัยต่อการใช้งาน  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ครูและนักเรียนแผนกช่างยนต์ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                      (นายสุดสาคร  พาติกบุตร) 

                                                                                     หัวหนา้แผนกวิชาช่างยนต์ 
 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.40  โครงการฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อก 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาช่างยนต์ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 

2.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
2.2 การประกันคุณภาพมาตรฐานที่  2  ตัวบ่งชี้ที่ 25  จ านวนคน-ชั่วโมง ของผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันยานพาหนะท่ีใช้ในท้องถนนมีจ านวนมาก   โดยเฉพาะยานพาหนะประเภท
รถจักรยานยนต์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการใช้รถใช้ถนน
อย่างผิดวิธี    เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก   ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างยนต์จึงได้
เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น  จึงได้จัดโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกขึ้น   โดยเชิญ
วิทยากรจากตัวแทนจ าหน่ายรถฮอนด้ามาให้ความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับทักษะในการขับขี่อย่างปลอดภัย
และเข้าใจกฎจราจร  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 4.2  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักในการขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
 4. 3  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษามีจิตส านึกในการสวมหมอกกันน็อกขณะขับข่ีรถจักรยานยนต์  
 4.4  เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาเคารพในกฎจราจร 
 
5.  เป้าหมาย 

นักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์  จ านวน 160  คน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

พฤษภาคม 56 -
มีนาคม 57 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 

3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 



 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน อุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 1,500.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี  
 8.2  นักเรียนนักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 

 -  นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม    160    คน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ และทักษะในการขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัยเพ่ือลดอุบัติเหตุ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายสุดสาคร  พาติกบุตร) 
                       หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต ์  

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.41  โครงการปรับปรุงพ้ืนที่และสื่อการเรียนรู้แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สนับสนุนทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษาอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
 2.3  ยุทธศาสตร์/นโยบายประกันคุณภาพภายนอก  
 2.4  ยุทธศาสตร์/นโยบายประกันคุณภาพภายใน  
 2.5  ยุทธศาสตร์/นโยบายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ 
ปวส. ด้านช่างอุตสาหกรรม 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ  แผนกวิชาช่างไฟฟ้าได้ท าการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. และ
ระบบเทียบโอนประสบการณ์ด้านช่างอุตสาหกรรม  โดยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น  จ าเป็นต้องใช้
สื่อการสอน  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติ  ซึ่งหากมี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพที่ดี  จะสามารถเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ท าให้สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรและผู้เรียนให้มี
ความรู้  ทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานได้มากยิ่งข้ึน  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ห้องเรียนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด  
เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  จัดซื้อเครื่องฉายพร้อมจอรับภาพจ านวน 2 ชุด 
  -  ปรับปรุงสื่อและความเรียบร้อยภายในห้องเรียน 1 ห้อง  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 



6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ   

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 40,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีสื่อการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนได้  เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแก่
นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เครื่องฉายพร้อมจอรับภาพ 2 ชุด 
  -  ปรับปรุงห้อง 5201 1ห้อง  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีสื่อในการจัดการเรียนการสอน  เอื้อต่อการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาทั้งระดับ 
ปวช.  ปวส.  ทั้งในระบบและระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ได้รับความเชื่อมั่นและพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการทางด้านการศึกษามากข้ึน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                         (นายศิระ  โหละบุตร) 

                                                                                     หัวหนา้แผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 



 
2.5.42  โครงการปรับปรุงห้องเรียน 2310 

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาพณิชยการ  ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  
ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  และการใช้อาคารสถานที่  
ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากห้องเรียนหมายเลข 2310 มีการเรียนการสอนภาคปกติ  ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. บรรยากาศ
ภายในห้องเรียนมีอากาศร้อนมาก  เปิดหน้าต่างแล้วไม่มีลมพัดผ่าน  และมีแสงแดดส่องเข้าห้องเรียน  ท าให้ผู้เรียน
ไม่มีสมาธิในการเรียน  ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้ผู้เรียนมีบรรยาศภายในห้องที่ดี 
 4.2  เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมาธิและมีความสนใจในการเรียน  
 4.3  เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ที่เรียนห้อง 2310 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  มีบรรยากาศภายในห้องที่ดี  มีสมาธิในการเรียน  และสนใจเรียนมากขึ้น 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องเรียน 2310

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ   
4. สรุปและรายงานผล 

 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุน  จ านวน 10,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  มีบรรยากาศท่ีดี  มีสมาธิในการเรียน  ตั้งใจเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพมากขึ้น  
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ที่เรียนห้อง 2310 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  มีบรรยากาศภายในห้องที่ดี  มีสมาธิในการเรียน  และสนใจเรียนมากขึ้น 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางประภัสสร  สายอุปราช) 

                                                                                   ครูผู้สอนแผนกวิชาพณิชยการ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร) 

                                                                                    หัวหนา้แผนกวิชาพณิชยการ 
 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 



2.5.43  โครงการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาพณิชยการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ 1, 2  มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับ ปวช.1, 2  
สาขาพณิชยการ  สาขางานการบัญชี  การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ซึ่งต้องท้าการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและต้อง
ท้าการปฏิบัติโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ  โดยการใช้งานต้องมีการดูแลบ้ารุงรักษาให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอยู่ตลอดเวลา  เพราะสภาพโดยรวมของเครื่องใช้ส้านักงานทุกชนิดต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา    
การบ้ารุงรักษาจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นและส้าคัญอย่างมาก 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษที่มีสภาพพร้อมการใช้งาน  เหมาะส้าหรับการเรียนการสอน 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ  จ้านวน 40 เครื่อง 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษที่มีสภาพพร้อมใช้งาน  เหมาะส้าหรับการเรียนการสอน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
ต.ค.54 – ก.ย.55 

ห้องพิมพ์ดีดอังกฤษ 
(ห้อง 2306) 

2. ด้าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุน  จ้านวน 10,000.- บาท  
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษส้าหรับการเรียนและการปฏิบัติในสภาพพร้อมใช้งาน 



9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  จ้านวน 40 เครื่อง 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษเพ่ือให้นักเรียนใช้ฝึกปฏิบัติ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางวัฒนาภรณ์  ธรรมบัวชา) 
                    ครูผู้สอนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ1,2 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร)                                                                                                
                      หัวหนา้แผนกวิชาพณิชยการ 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.44  โครงการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดไทย 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาพณิชยการ   ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในรายวิชาพิมพ์ดีดไทย 1, 2  มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับ ปวช.1 สาขา
พณิชยการ  สาขางานการบัญชี  การขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ซึ่งต้องท้าการศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและต้องท้า
การปฏิบัติโดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดไทย  โดยการใช้งานต้องมีการดูแลบ้ารุงรักษาให้เครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา  เพราะสภาพโดยรวมของเครื่องใช้ส้านักงานทุกชนิดต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา                    
การบ้ารุงรักษาจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นและส้าคัญอย่างมาก 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์ดีดไทยที่มีสภาพพร้อมการใช้งาน  เหมาะส้าหรับการเรียนการสอน 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีดไทย  จ้านวน 40 เครื่อง 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  เครื่องพิมพ์ดีดไทยที่มีสภาพพร้อมใช้งาน  เหมาะส้าหรับการเรียนการสอน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
ต.ค.55 – ก.ย.56 

ห้องพิมพ์ดีดไทย 
(ห้อง 2305) 

2. ด้าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ้ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ้านวน 12,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนมีเครื่องพิมพ์ดีดไทยส้าหรับการเรียนและการปฏิบัติในสภาพพร้อมใช้งาน  



 
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เครื่องพิมพ์ดีดไทยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  จ้านวน 40 เครื่อง 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครื่องพิมพ์ดีดไทยเพ่ือให้นักเรียนใช้ฝึกปฏิบัติ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                         (นางสารี  ผ่องสุวรรณ์) 
                      ครูผู้สอนวิชาพิมพ์ดีดไทย 1,2 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร)                                                                                                
                      หัวหนา้แผนกวิชาพณิชยการ 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.5.45  โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนสาขางานคอมพิวเตอร์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาพณิชยการ  ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.9  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และ
คอมพิวเตอร์ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยปัจจุบันแผนกวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จ านวน 3 ห้องเรียน  และมีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  จ านวน          
1 เครื่อง  ซึ่งไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่ต้องเน้นทฤษฏีและปฏิบัติ  
นักเรียน  นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้ด้วยการสาธิตจากครูผู้สอน  ผ่านสื่อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์  เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  แผนกวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอน  ควรที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียน           
การสอนให้ดียิ่งข้ึน  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยขน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้มีครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4.2  เพ่ือให้การจัดการการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 4.3  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  จอฉายภาพโปรเจคเตอร์ 100 นิ้ว  จ านวน 2 จอ 
  -  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์  จ านวน 2 เครื่อง  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ท าให้แผนกวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีครุภัณฑ์สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  อ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนและการจัดการเรียนการสอน          
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 



ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ   
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวช.)  จ านวน 50,000.- บาท 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ได้ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 8.2  การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 8.3  อ านวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2101 และ 2201/1 จ านวน 2 ห้อง  มีครุภัณฑ์ประจ าห้อง 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2101 และ 2201/1 ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวณปภัช  ไขยศรีสังข์) 

                                                                                หัวหนา้สาขางานคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร) 

                                                                                    หัวหนา้แผนกวิชาพณิชยการ 
 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 



2.5.46  โครงการติดตั้งพัดลดเพื่อปรับสภาพอากาศในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบาย สอศ. 
 2.2  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 2.3  แผนพัฒนาสถานศึกษา  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ  สภาพแวดล้อมและสภาพ
บรรยากาศที่ร่มรื่น  ร่มเย็น  ไม่ร้อนอบอ้าว  ซึ่งจะช่วยพัฒนาเด็กให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณภาพได้  ดังนั้นครูจึงมี           
ความจ าเป็นที่จะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  
เพ่ือที่จะได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือสร้างบรรยากาศของการเรียน  เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 4.2  เพ่ือปรับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เย็นสบายน่าเรียน  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ได้ติดตั้งพัดลดเพื่อปรับสภาพอากาศจ านวน 4 ตัว 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ได้ห้องปฏิบัติการที่มีสภาพอากาศเย็นสบาย  น่าเรียน  ไม่ร้อนอบอ้าว 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ด าเนินการตามโครงการ   

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 16,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ห้องปฏิบัติการที่มีสภาพอากาศเย็นสบาย 
 8.2  ห้องปฏิบัติการมีสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ได้ห้องปฏิบัติการที่มีสภาพอากาศเย็นสบาย  เหมาะกับการเรียนรู้ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสุขเมื่อได้เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวศิรินภา  อินอ่วม) 

                                                                                    ครูผู้สอนวิชาวทิยาศาสตร ์
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวสุวรรณี  สินไสววงศ)์ 

                                                                                  หัวหนา้แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.47  โครงการทดสอบมาตรฐานการศึกษา V-NET 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา 2554 สทศ. จัดสอบ V-NET ให้กับนักเรียนที่ก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 3  
และนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปีที่ 2 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน  
โดยน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน ปวช.3  และ ปวส.2  
 4.2  เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
 4.3  เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียนระดับ ปวช.3  และนักศึกษาระดับ ปวส.2  ทุกแผนกวิชาได้รับการทดสอบ V-NET
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน นักศึกษา ท าการทดสอบ V-NET และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.54 – มี.ค.55 
สนามสอบ V-NET  

ที่ก าหนดไว้ 
2. จัดท าค าสั่ง 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ านวน 3,000.- บาท  และเงินอุดหนุน  จ านวน 5,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนระดับ ปวช.3  และนักศึกษาระดับ ปวส.2  ทุกแผนกวิชา  ได้รับการทดสอบ V-NET และผ่านการ
ประเมิน 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช.3  และนักศึกษา ปวส.2  ทุกแผนกวิชา  ได้รับการทดสอบ  V-NET 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษา ท าการทดสอบ V-NET และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียน
การสอน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวดารารัตน์  เอ่งฉ้วน) 

                                                                                 หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.48  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลท่ัวไปพร้อมเครื่องพิมพ์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 มาตรฐานที่ 6  การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างภาวะผู้น าและสอดคล้องกับ
นโยบายของ สอศ. 12 ข้อ 
 ในหัวข้อที่ 10  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน  บุคลากรและการพัสดุ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยในสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี  การสื่อสาร  และข้อมูลสารสนเทศท่ีต้องการความเชื่อมโยงข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  
การรายงานผลที่เป็นระบบ  เป็นหมวดหมู่และมีความเป็นมาตรฐานถูกต้อง  รวดเร็ว  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสนอ
โครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้ภายในส านักงานฝ่ายวิชาการ   เพ่ือให้มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลมีระบบท่ีดี 
 4.2  เพ่ือให้การค้นหาข้อมูลมีความสะดวกและคล่องตัวในการท างาน  
 4.3  เพ่ือให้การรายงานผลข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูลรวดเร็วขึ้น  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป  จ านวน 2 เครื่อง 
  -  เครื่องพิมพ์ INKJET (สี)  จ านวน 2 เครื่อง 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ท าให้การท างานมีความคล่องตัว  มีระบบ  เป็นหมวดหมู่และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ก.พ. – เม.ย.56 
ห้องวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติขอซื้อขอจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 



4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปว ช.)  จ านวน 60,000.- บาท   
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ได้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในฝ่ายวิชาการ 
 8.2  ท าให้การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  ระบบไอที (IT) มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ได้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปและเครื่องพิมพ์ INKJET (สี)  จ านวน 2 เครื่อง  ไว้ใช้ใน
การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทั้งการบันทึกและการค้นหาข้อมูล  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวดารารัตน์  เอ่งฉ้วน) 

                                                                                 หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
   
 
 
 
 



2.5.49  โครงการจัดซื้อจัดหาตู้เก็บเอกสาร 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวัดผลและประเมินผล   ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 มาตรฐานที่ 2  การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน  และตัวบ่งชี้ที่ 15  การจัดความเหมาะสมอาคาร
เรียน  ห้องปฏิบัติการ  ส านักงานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 6  การบริหารจัดการและสร้างภาวะผู้น า  และสอดคล้องกับนโยบายของ สอศ.  ในหัวข้อ 10 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยฝ่ายวิชาการ  มีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูล  อุปกรณ์ส านักงาน  เพื่อให้เป็นหมวดหมู่และมีระบบ         
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการท างาน  จึงจ าเป็นที่จะต้องท าโครงการจัดหาตู้เก็บและครุภัณฑ์มาไว้ใช้ภายใน
ส านักงาน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้การจัดเก็บอุปกรณ์ส านักงานเป็นหมวดหมู่และมีระบบ 
 4.2  เพ่ือให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 4.3  เพ่ือให้ห้องฝ่ายวิชาการมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 2 ขั้น  จ านวน 5 ตู้ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  ท าให้การท างานมีความคล่องตัว  มีระบบ  เป็นหมวดหมู่และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องวิชาการ 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติขอซื้อขอจ้าง 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงิน อุดหนุน  จ านวน 17,500.- บาท   
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ได้ตู้เก็บเอกสารไว้ใช้งานในห้องแผนงานและความร่วมมือ 
 8.2  ท าให้การจัดเก็บข้อมูล/แฟ้ม/เอกสาร  เป็นหมวดหมู่มีระบบ  ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ได้ตู้เก็บเอกสารไว้ส าหรับเก็บเอกสาร 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  การจัดเก็บข้อมูลเอกสารและการค้นหาข้อมูลมีระเบียบ  ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวดารารัตน์  เอ่งฉ้วน) 

                                                                                 หัวหนา้งานวัดผลและประเมินผล 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.50  โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิทยบริการและห้องสมุด  ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  ตรงกับมาตรฐานที่ 3  ด้านบริหารจัดการอาชีวศึกษา  การสอน
อาชีวศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา   
การใช้อาคารสถานที่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  ศูนย์วิทยบริการ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยงานวิทยบริการและห้องสมุดปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งเน้นให้เด็กเก่ง  ดี            
มีความสุข  และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาในพื้นฐาน  ส่งเสริมให้มีการ
เรียนที่หลากหลาย  นอกจากห้องเรียน  หาความรู้พัฒนาตนเอง  ข้อมูลข่าวสารจากการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้ทันกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน  พร้อมรับเข้าสู่อาเซียนในปี พ.ศ.2558  ทางงานวิทยบริการและห้องสมุดจึงมีการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุด 3 ดี  ดังกล่าวขึ้น 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้  
 4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
 4.3  เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีเจตคติท่ีดีต่อห้องสมุด 3 ดี  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้สนใจได้ค้นคว้าข้อมูล  ข่าวสาร  และใช้บริการห้องสมุดที่มีความพร้อม  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องสมุด 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติขอซื้อขอจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 



 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน บ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 30,000.- บาท   
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ผู้สนใจสามารถใช้บริการห้องสมุดที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  และผู้สนใจ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ผู้สนใจได้ค้นคว้าข้อมูล  ข่าวสาร  และใช้บริการห้องสมุดที่มีความพร้อม
ในการให้บริการ 
 
      ผู้เสนอโครงการ.................................................... 

                     (นางประภัสสร  สายอุปราช) 
                                                                               หัวหนา้งานวิทยบริการและห้องสมุด   
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.51  โครงการจัดท้าเอกสารงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและบันทึกความร่วมมือ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี   ฝ่ายวิชาการ  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่น  
  ข้อ 2  ขยายโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ 6  ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ  
 2.3  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรฐานที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 18  จ้านวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา  ในการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดให้มีความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมและ
สถานประกอบการ  จัดการเรียนการสอน  และฝึกอาชีพร่วมกันเพื่อผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านวิชาชีพให้เกิด
ทักษะและฝีมือที่มีคุณภาพ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือพัฒนาและผลิตก้าลังคนให้มีความรู้  ความช้านาญ  ในการประกอบอาชีพมากขึ้น  
 4.2  วิทยาลัยและสถานประกอบการได้ท้าความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี  และ
การฝึกงานในสถานประกอบการ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน/นักศึกษาระบบทวิภาคี  นักเรียน ปวช.3  และนักศึกษา ปวส.2   

-  ครูนิเทศ  ครูฝึกในสถานประกอบการ   
-  บันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์และสถานประกอบการ  
-  เอกสารการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ  คู่มือการฝึกงาน  

 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  



  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครูในวิทยาลัยฯ  และครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ         
ในโครงการ  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตรงตามความต้องการของ             
สถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์และ
สถานประกอบการ            

ที่เก่ียวข้อง 

2. ประชุมวางแผน 
3. ประสานงานกับสถานประกอบการ  นักเรียน 

นักศึกษา  และผู้ปกครอง 
4. ด้าเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ้ารุงการศึกษา (ปว ส.)  จ้านวน 5,000.- บาท     
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1.  วิทยาลัยฯ และสถานประกอบการร่วมมือกันในการพัฒนาและผลิตก้าลังคนให้ตรงความต้องการ
ของตลาดแรงงานได้เพ่ิมมากข้ึน 
 8.2.  นักเรียน/นักศึกษามีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน/นักศึกษาระบบทวิภาคี  นักเรียน ปวช.3  และนักศึกษา ปวส.2  ครูนิเทศ  ครูฝึก            
ในสถานประกอบการ   
  -  บันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์และสถานประกอบการ  
  -  เอกสารการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ  คู่มือการฝึกงาน 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครูในวิทยาลัยฯ  และครูฝึกในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ       
ในโครงการ  สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตรงตามความต้องการของ                 
สถานประกอบการ 



 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                   (นางสาวจินดารัตน์  ศิริพิมพ์ไทย)                                                                                                
                 หัวหนา้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

 
ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.52  โครงการจัดซื้อสื่อการสอน 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ  
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 นโยบายวิทยาลัยฯ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส.  ซึ่งต้อง
มีการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีสื่อการเรียนการสอน  เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอน  ซึ่งของเดิมยังไม่มีหรือที่มีอยู่อาจช้ารุดหรือไม่เพียงพอกับการใช้งาน  จึงจ้าเป็นต้องท้าการซื้อ  เพื่อประโยชน์
ในการเรียนการสอนและประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์                    
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์และโปรเจคเตอร์ 
 4.2  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนในวิทยาลัยฯ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ได้จอรับภาพโปรเจคเตอร์และโปรเจคเตอร์ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  -  ได้ระบบสื่อการเรียนการสอนที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการท้างานและทันสมัย 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ด้าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ้ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ้านวน 35,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 8.1  ได้จอรับภาพโปรเจคเตอร์และโปรเจคเตอร์  
 8.2  ได้เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  จอรับภาพโปรเจคเตอร์และโปรเจคเตอร์ 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูในวิทยาลัยฯ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่) 

                                                                                 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.53  โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสื่อการเรียนการสอน 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 นโยบายวิทยาลัยฯ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยทางวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ของวิทยาลัยฯ จึงมีความ
จ าเป็นต้องท าการจัดซื้อเครื่องเสียงเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในการน าเสนอในห้องโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสมกับห้อง
สภาพแวดล้อม  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือซื้อชุดเครื่องเสียง 
 4.2  เพ่ือ ใช้ติดตั้งเครื่องเสียงประจ าห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  จัดซื้อเครื่องขยายเสียงห้องโสตทัศนูปกรณ์  จ านวน  1  ชุด 
  -  ติดตั้งเครื่องเสียงประจ าห้องโสตทัศนูปกรณ์  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีเครื่องเสียงที่ใช้งานในห้องโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. น าเสนอโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ห้องโสตทัศน์ศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในการปฏิบัติงาน 

4.   ด าเนินงานตามโครงการ 
5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 50,000.- บาท 



 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีเครื่องเสียงที่ใช้ในห้องโสตทัศนูปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครื่องเสียงพร้อมล าโพงและติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในห้องโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่) 
                  หัวหนา้งานสือ่การเรียนการสอน 

                                                                                    
      ผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 

                      (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.54  โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน  ฝ่ายวิชาการ  
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 นโยบายวิทยาลัยฯ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยทางวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ย้ายสถานที่การจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงมา
บริเวณหน้าตึกอ้านวยการจึงต้องมีการจัดหาล้าโพงที่มีคุณภาพมาติดตั้งเพ่ิมเติมบริเวณหน้าตึกอ้านวยการ  เพ่ือให้
นักเรียนที่จัดกิจกรรมหน้าเสาธงได้ยินเสียงและท้ากิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือจัดซื้อล้าโพงพร้อมสายจ้านวน 1 ชุด  (ล้าโพง 2 ตัว) 
 4.2  เพ่ือใช้ติดตั้งล้าโพงเสียงตามสายวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ได้ล้าโพงพร้อมสายจ้านวน 1 ชุด (ล้าโพง 2 ตัว) 
  -  ได้ติดตั้งล้าโพงพร้อมสายจ้านวน 1 ชุด (ล้าโพง 2 ตัว) 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ได้ระบบเสียงตามสายที่ใช้ในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
3. ด้าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ้ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ้านวน 20,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



 ได้ระบบเสียงตามสายที่ใช้งานในวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีล้าโพงและสายจ้านวน 1 ชุด  เพ่ือใช้งานในระบบเสียงตามสายวิทยาลัยฯ 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีระบบเสียงตามสายวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่) 

                                                                                 หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.55  โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงหอประชุม 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานสื่อการเรียนการสอน 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 นโยบายวิทยาลัยฯ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เป็นส่วนที่ใช้งานเป็นประจ า  และเครื่องเสียงที่ใช้ใน
ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเสียงที่ก้อง  และได้ยินไม่ค่อยชัดในบริเวณด้านหน้าเวทีซึ่งท าให้ผู้บรรยายไม่ได้ยินเสียงตัวเอง
จึงต้องมีการปรับปรุงด้วยการซื้อและติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่มเติม  จ านวน  1  ชุด  เพ่ือความสมบูรณ์ของระบบเสียง
ของหอประชุมต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือซื้อชุดเครื่องเสียงหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 4.2  เพ่ือ ใช้ติดตั้งเครื่องเสียงประจ าหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ได้เครื่องขยายเสียงประจ าหอประชุม  จ านวน  1  ชุด 
  -  ติดตั้งเครื่องเสียงประจ าหอประชุม  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีเครื่องเสียงที่ใช้งานในหอประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. น าเสนอโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
หอประชุม 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในการปฏิบัติงาน 
4.   ด าเนินงานตามโครงการ 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินบ ารุงการศึกษา (ปวส.)  จ านวน 60,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีเครื่องเสียงที่ใช้ในหอประชุมที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครื่องเสียงพร้อมล าโพงและติดตั้ง  จ านวน  1  ชุด 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครื่องเสียงที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในหอประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                       (นายเสกสรรค์  วงค์ใหญ่) 
                  หัวหนา้งานสือ่การเรียนการสอน 

                                                                                    
      ผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 

                      (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 
            รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2.6.4  งบกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.1  โครงการพัฒนาส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  พัฒนาสถานศึกษา
และสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน  มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ  ปลูกจิต
อาสา  ด้วยการบริการสังคม 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
อุตสาหกรรม  สู่ความเป็นเลิศ  ขับเคลื่อนด้วยองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  เพ่ือด าเนินกิจกรรม
พัฒนาทักษะวิชาชีพ  ทักษะชีวิตและส่งเสริมความเป็นผู้น าแก่นักเรียนนักศึกษา  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  
สึงเห็นความส าคัญของการด าเนินงานขององค์การวิชาชีพอย่างมีระบบมีคุณภาพพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้เป็นคน
ดี  คนเก่ง  โดยการใช้กิจกรรมมาช่วยพัฒนาจิตใจ  ช่วยให้มีคุณธรรมที่ดีงาม  ควบคู่ความรู้  ส่งเสริมให้มีทักษะใน
การท างานแบบคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  การส่งเสริมการเป็นผู้น า  ดังนั้นการจัดตั้งส านักงานองค์การฯ  ที่
เป็นไปตารมหลักเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการ  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาจึงจัดให้มีโครงการปรับปรุงส านักงานองค์การวิชาชีพฯ  เพ่ือให้สอบคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือพัฒนาส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร
เจดีย์  ให้ได้มาตรฐาน 
 4.2  เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงพัฒนาส านักงาน  ที่จ าเป็นส าหรับส านักงานองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
 4.3  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประชุมคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในการจัดกิจกรรม  สร้างภาวะผู้น าในการ
ท างานแบบหมู่คณะ 
 4.4  เพ่ือขับเคลื่อนองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
ให้มีความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน 
  
5.  เป้าหมาย 



 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  มีวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทร
เจดีย์  มีส านักงานท่ีได้มาตรฐาน  พร้อมรับการประเมิน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ก.ย.55 – ก.พ.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 4 5,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ส านักงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  หน่วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มี
มาตรฐาน 
 8.2  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพมีสถานที่และเครื่องใช้ส านักงานในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
นักศึกษา 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ส านักงานองค์การวิชาชีพที่มีวัสดุส านักงานท่ีเพียงพอและเอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพฯ  มีเจตคติท่ีดีต่อการด าเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพ  เมื่อมี
ส านักงานที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 



ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.2  โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.2  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม            
ในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  มาตรการที่ 1  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์            
ทรงเป็นประมุข 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับชาติเป็นการ
ประชุมองค์การ (อชท.  อธท.  อคท.  อสท)  ซึ่งอยู่ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือเป็นการ
พัฒนาองค์การและสร้างความสามัคคี  ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ดังนั้นงานกิจกรรมฯ  
จึงได้จัดท าโครงการเพื่อน านักเรียน  นักศึกษาเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมประชุมทุกปี 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือพัฒนานักเรียน  นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็น  “คนดีและคนเก่ง”  
 4.2  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  จ านวน 8 คน 
  -  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  จ านวน 2 คน  
  -  หัวหน้างานกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การ  จ านวน 2 คน  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์  ฝึกการเป็นผู้น า  ส่งเสริมและพัฒนาคนดีและคนเก่ง 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ก.ย.55 – ก.พ.56 
ระดับภาค  ระดับชาติ 

จังหวัดระยองและ
กรุงเทพฯ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

3. ด าเนินการตามโครงการ 



4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 140,500.-  บาท 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษาเพ่ิมพูนประสบการณ์  ได้เห็น  ได้ฟัง  ได้ศึกษาแบบอย่างท่ีถูกต้อง  และได้ฝึกการเป็น
ผู้น า 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ผู้บริหาร  หัวหน้างานกิจกรรม  ครูที่ปรึกษาองค์การ  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพ  เข้าร่วม
ประชุมจ านวน 12 คน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  คณะกรรมการองค์การวิชาชีพได้เพ่ิมพูนประสบการณ์และมีภาวะผู้น ามากขึ้น  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.3  โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินลูกเสือวิสามัญ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  นโยบายรัฐบาล  
 2.2  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

3.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือเป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี  มีคุณภาพมีความแข็งแรง  
อดทน  มีระเบียบวินัย  จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระบบหมู่ซึ่ง
จะน าไปสู่ความรับผิดชอบในสังคมนั้น  และต้องมีการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือเพ่ือให้มีคุณภาพในการจัด
กิจกรรมลูกเสือทั้งการจัดการและคุณภาพของนักเรียน  นักศึกษา  ให้มีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะตามเป้าหมาย  
หรือจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ก าหนดไว้  ดังนั้นงานกิจกรรมจึงจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
กองลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือ ให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมท่ีดีงาม 
 4.2  เพ่ือนักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 4.3  เพ่ือให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 4.4  เพ่ือให้สนองนโยบายของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
 

5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียนและครูผู้ก ากับลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์จ านวน 165 คน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีความพร้อมรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ  
 

6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 

7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 30,000.- บาท 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนมีระเบียบวินัยและค่านิยมท่ีดีงาม 
 8.2  นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 8.3  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
 8.4  สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ   
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
  -  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ผ่านการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
. 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.4  โครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.2  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เยาวชนมีระเบียบวินัย  รู้จักดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น    
ซึ่งการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ที่สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 4.2  เพ่ือฝึกฝนให้นักเรียนที่เรียนวิชาลูกเสือวิสามัญช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  ลูกเสือพ่ีเลี้ยง  ผู้ก ากับ  รองผู้ก ากับ   
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  มีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  รู้จักความรักและสามัคคีกัน  
ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้  ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญไทย  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ม.ค.56 
ค่ายลูกเสือครูเชียร 

จังหวัดเพชรบุรี 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 

3. ก าหนดตารางการเข้าค่ายและจัดซื้ออุปกรณ์ 
4. ด าเนินการตามโครงการ 

5. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 5 0,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  ที่ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญมีทักษะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  รู้จัก
ความรักและสามัคคีกัน  ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้  ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญไทย  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  ลูกเสือพ่ีเลี้ยง  ผู้ก ากับ  รองผู้ก ากับ  เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือวิสามัญ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  ที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ  มีทักษะในการใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกัน  เกิดความรักและสามัคคี   ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้   ตระหนักถึงคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญไทย 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.7  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.2  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการแข่งขันกีฬา  จัดว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี  อีกทั้งยังฝึกให้เป็น
ผู้มีระเบียบวินัย  มีความอดทน  เสียสละ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  และ
พัฒนาศักยภาพในด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ทั้งยังเป็นการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา  เพ่ือท าการส่งเสริมต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 พัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษา  ให้สูงขึ้นทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  และค้นหาผู้มีความสามารถด้านกีฬา  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ม.ค.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 20,000.- บาท 
 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 พัฒนาศักยภาพของนักเรียน  นักศึกษา  ให้สูงขึ้นทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  
 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษา  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  และค้นหาผู้มีความสามารถด้านกีฬา  เพ่ือจะ
ได้ท าการส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.8  โครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ที่ 25  จ านวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  หมวด 4  มาตรา 23  ข้อ 3  ได้กล่าวถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬา  
และการจัดการแข่งขันกีฬา  เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความสนใจให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
รวมถึงรัฐมีนโยบายเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกายและการกีฬา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัย  ยึดกฎกติกา  มีความสามัคคีในหมู่คณะ  
 4.2  เพ่ือสร้างคุณลักษณะนิสัยและเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลังกายและการกีฬา  
 4.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ได้พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  มีส่วนร่วมกิจกรรมกีฬาจ านวนเพิ่มขึ้น 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56  2. ด าเนินการตามโครงการ   
3. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 20,000.- บาท 



 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา   มีระเบียบวินัย  ยึดกฎกติกา  มีความสามัคคีในหมู่คณะ   มีคุณลักษณะนิสัยและ             
เจตคติที่ดีต่อการออกก าลังกายและการกีฬา  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ได้พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  มีส่วนร่วมกิจกรรมกีฬาจ านวนเพิ่มขึ้น   

-  รายงานการแข่งขันและผลการแข่งขัน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.9  โครงการวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  จัดอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างเสริมความมั่งคงของรัฐ 
 มาตรการที่ 5  ท านุบ ารุงขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะวัฒนธรรม  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในปัจจุบันนี้เยาวชนไทย  ไม่ค่อยใส่ใจหรือเห็นความส าคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  จึงท าให้ลืมวันส าคัญของชาติไป  งานกิจกรรมฯ  จึงตระหนักและเห็นความส าคัญของ          
วันส าคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  จึงจัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้คณะ
ครู  นักเรียน  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่  ได้เห็นความส าคัญและระลึกถึงวันส าคัญต่าง ๆ สืบต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใจให้นักเรียน  นักศึกษา  เห็นความส าคัญและเกิดความส านึกรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเล็งเห็นความส าคัญและเกิดความส านึกรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 20,000.-  บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ทุกคนเล็งเห็นความส าคัญและเกิดความส านึกรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เกิดความส านึก
รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.10  โครงการกิจกรรมสุดสัปดาห์  (วันศุกร์) 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.2  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม          
ในวิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้จัดให้มีกิจกรรมวันสุดสัปดาห์ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์  
โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย  แตกต่างกันไป  อาทิเช่น  พบครูที่ปรึกษา  ฟังพระเทศน์  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ            
ยาเสพติด  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ฯลฯ  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นการ
พัฒนาในเรื่องคนเก่ง  คนดี  ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน  นักศึกษา  ให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์  เกิดความสามัคคี  และเห็น
ความส าคัญของทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเล็งเห็นความส าคัญของทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกสุดสัปดาห์  
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ด าเนินการตามโครงการ 

3. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 10,000.-  บาท 
 



8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ทุกคนเล็งเห็นความส าคัญของทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุก                  
สุดสัปดาห์ (วันศุกร์) 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เข้าร่วมกิจกรรม  
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย  และเล็งเห็นความส าคัญของทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในทุกสุดสัปดาห์ (วันศุกร์) 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.11  โครงการพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.3  จัดกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  มาตรการที่ 5  ท านุ  บ ารุง  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. โดยในทุก
ภาคเรียนที่ 1  ในแต่ละปีการศึกษา  งานกิจกรรมได้ก าหนดจัดกิจกรรมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้
ครู  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมา  เพ่ือเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์  ทั้งยัง
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์  สร้างจิตส านึกในสถาบันการศึกษาท่ีตนเรียนอยู่ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาช้านาน  
 4.2  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้ระลึกถึงพระคุณของครู  อาจารย์  และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน นักศึกษา  ระลึกถึงพระคุณของครู  และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

พ.ค. – ก.ค.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 25,000.-  บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาช้านาน  นักเรียน  นักศึกษา  ได้ระลึกถึงพระคุณ
ของครู  อาจารย์  และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในวิทยาลัยฯ  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ครู  และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์เข้าร่วมกิจกรรม
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษา ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมาช้านาน  ได้ระลึกถึงพระคุณ  
ของครู  และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในวิทยาลัยฯ  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.12  โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมน าความรู้ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 มาตรฐานที่ 3  ข้อ 3.2  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงามใน
วิชาชีพ  รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 การที่นักเรียน  นักศึกษาที่มาจากสภาพทางครอบครัวที่มีความแตกต่างกันในด้านฐานะความเป็นอยู่และ
สภาพแวดล้อม  ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาได้ปฏิบัติตนและใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ  ด้วยความสามัคคี  ละอาย
ต่อการกระทในสิ่งที่ผิด  ช่วยกันสร้างสรรค์สังคม  เพ่ือการส่งเสริมให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป  ฝ่ายพัฒนาการศึกษา  
งานกิจกรรมฯ  จึงได้จัดท าโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมน าความรู้ขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือพัฒนาจิตใจและปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียน  นักศึกษา  ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 4.2  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  สามารถปฏิบัติตนและใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีความสุข  เป็นคนดีมี
คุณธรรม  และละอายต่อการกระท าความผิด 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  และนักศึกษา ปวส.1 ทุกแผนกวิชา 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน นักศึกษา  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  ใช้วิจารญาณในการแก้ปัญหาต่างๆ  ท าให้มีชีวิต
ที่มีคุณภาพเป็นนักเรียน  นักศึกษาที่ดี 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

พ.ค. – มิ.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมและท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 

3. ก าหนดรายละเอียดและข้ันตอนการอบรม 

4. ด าเนินการตามโครงการ 



5. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 32,000.-  บาท 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  สามารถปฏิบัติตนและใช้ชีวิตในวิทยาลัยฯ   
ได้อย่างมีความสุข  เป็นคนดีมีคุณธรรม  และละอายต่อการกระท าความผิด  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  สามารถใช้
วิจารญาณในการแก้ปัญหาต่างๆ  ได้ 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  และนักศึกษา ปวส.1 ทุกแผนกวิชา   เข้าร่วมกิจกรรม 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษา  เป็นผู้มีความรับผิดชอบ  ใช้วิจารญาณในการแก้ปัญหาต่างๆ  ท าให้มีชีวิต
ที่มีคุณภาพเป็นนักเรียน  นักศึกษาที่ดี 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 



2.6.4.13  โครงการอบรมเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1  งานปกครอง  
 1.2  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น  
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ 1  ปลูกจิตส านึก  สร้างเจตคติปรับพฤติกรรม  
 2.3  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 25  จ านวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านวิชาการ  คุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพรวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลก  ทุกประเทศพยายามร่วมมือรณรงค์ป้องกันและแก้ไข   โดยเฉพาะ
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรม  ในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  และทักษะ
การป้องกันตนเองของนักเรียน  นักศึกษาให้ห่างไกลและปลอดภัยจากยาเสพติด  อันเป็นปัญหาบั่นทอนต่อสุขภาพ
ของตนเอง  สังคม  และความมั่นคงของชาติ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจอันตรายของยาเสพติด  
 4.2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึก  ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด  
 4.3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกคนเข้ารับการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 

-  ไม่มีนักเรียน นักศึกษา  ติดยาเสพติด 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สถานศึกษาปลอดยาเสพติด   
  -  นักเรียน  นักศึกษาที่ติดยาเสพติด  มีพฤติกรรมการลด  ละ  เลิก  



 
 
 
 
 
 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 5,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด   รู้จักวิธีการลด  ละ  เลิก   
ท าให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติด   
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจ  ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด  และมีทักษะ  
ป้องกันตนเองให้พ้นภัยจากยาเสพติด 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  เป็นโรงเรียนสีขาวไม่มีนักเรียน  นักศึกษาติดยาเสพติด  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                  (ว่าที่ร้อยตรีรัฐศักดิ์  โกบประยูร) 

                                                                                        หัวหนา้งานปกครอง  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 



                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.14  โครงการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1  งานปกครอง  
 1.2  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันนี้  ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญมาก  ที่ต้องการการแก้ไข   อย่าง
ถูกวิธีและเร่งด่วน  การให้ความรู้และการสร้างความเข้าใจที่ดี  ท าให้เกิดความรักและความสามัคคีที่จะช่วยลดปัญหา
ดังกล่าวได้   
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ความรัก  ความสามัคคีกัน  รู้จักความอดทนอดกลั่น          
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดีที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกคนเข้ารับการอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ  เกิดความรัก  และความ
สามัคคีกัน  รู้จักความอดทนอดกลั่น  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดีที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

-  ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาท 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สถานศึกษาปลอดการทะเลาะวิวาท 
  -  นักเรียน  นักศึกษามีพฤติกรรมที่ดี  มีความรัก  ความสามัคคีกัน  รู้จักความอดทนอดกลั่น  
และเป็นคนดีท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 



 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 5,000.- บาท 
 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ  ความรัก  ความสามัคคีกัน  รู้จักความอดทนอดกลั่น  เป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นคนดีที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  ทุกคนมีความรัก  ความสามัคคีกัน  รู้จักความอดทนอดกลั่น  เป็นคนดี      
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  สถานศึกษาปลอดการทะเลาะวิวาท   นักเรียน  นักศึกษาทุกคนมีพฤติกรรมที่ดี  มีความรัก  
ความสามัคคีกัน  รู้จักความอดทนอดกลั่น  และเป็นคนดีท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                  (ว่าที่ร้อยตรีรัฐศักดิ์  โกบประยูร) 

                                                                                        หัวหนา้งานปกครอง  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 



2.6.4.17  โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน  นักศึกษา 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1  ฝ่ายวิชาการ  
 1.2  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
 1.3  แผนกวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน  ได้แก่  แผนกวิชาพณิชยการ  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 สอดคล้องกับการประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้ผู้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  เพ่ือเป็นการส่งเสริม  และ
จุดประกายทิศทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  ตลอดจนการวางแผนการจัดการด้านการเรียนการสอน  ซึ่งเป็น
การสร้างความตระหนักในการเรียนด้านวิชาชีพ   
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  และครู  ออกไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
 2.  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความตระหนักและมองเห็นทิศทางในการประกอบ
อาชีพ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  แผนกวิชาพณิชยการ  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
ได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาและสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความตระหนักในด้านการเรียนการสอนตามสาขาวิชาและ    
สาขางานที่เรียนมากข้ึน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 สถานประกอบการ 2. วางแผนด าเนินการ 

3. ด าเนินการตามโครงการ 



4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 86,100.- บาท 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้  ได้เปิดโลกกว้างทางการศึกษาวิชาชีพ  ตระหนักถึงความส าคัญของ              
แต่ละอาชีพ  มองเห็นทิศทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  แผนกวิชาพณิชยการ  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
ได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาและสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้  มีประสบการณ์  ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการเรียนการ
สอนตามสาขาวิชาและสาขางานที่เรียน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 
 
 
 



2.6.4.18  โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่าย  (Server) 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาพาณิชยการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 ข้อก าหนดที่  1.4  ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า  และปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 ตัวบ่งชี้ที่  5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้  และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้า  
และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ได้ถูกพัฒนาให้ครอบคลุมท้ัง
วิทยาลัยฯ จากโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ แต่เครือข่ายดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถใช้งาน
อินเตอร์เน็ตได้ทั้งวิทยาลัยฯ เนื่องจากยังขาดอุปกรณ์ท่ีท าหน้าที่กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและควบคุมการใช้
งานอินเตอร์เน็ต  ดังนั้นจึงควรที่จะเพ่ิมเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  เพ่ือท าให้ระบบ
เครือข่ายมีการจัดการที่ดีและสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  พัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายให้สามารถกระจายสัญญาณ  และควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ 
 4.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของระบบเครือข่ายของวิทยาลัยฯ ให้ดียิ่งขึ้น  
 4.3  สามารถค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ  
 4.4  พัฒนาระบบ  E-Learning  สถานศึกษา 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเพ่ือใช้ควบคุมระบบเครือข่ายในวิทยาลัยฯ 
  -  ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่อาคารอ านวยการ  อาคารเรียนแผนกวิชาพาณิชยการ   
                        แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  และแผนกวิชาช่างยนต์  เพ่ือใช้กระจายสัญญาณอินเตอร์เนต็ 
                        ให้ครอบคลุมทัง้วทิยาลัยฯ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  ได้เครื่องแม่ข่ายที่สามารถกระจายสัญญาณ  และควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต  
                        อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  -  ได้ระบบเครือข่ายที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
อาคารเรียน 

วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4.   สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอน  จ านวน 100,000.- บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 7.1  เครื่องแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ส ารองไฟ  จ านวน  1  เครื่อง  
 7.2  อุปกรณ์แปลงสัญญาณจากสายใยแก้วน าแสงเป็นสายคู่บิดเกลียว  จ านวน  8  เครื่อง  
 7.3  อุปกรณ์ส าหรับกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  จ านวน  4  เครื่อง  
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  มีเครื่องแม่ข่ายที่สามารถกระจายสัญญาณและควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ  
 8.2  สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 8.3  มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  Giga  bit  ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยฯ 
 8.4  สามารถค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 8.5  สนองนโยบายโครงการไทยเข้มแข็งของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  เครื่องแม่ข่ายส าหรับควบคุมระบบเครือข่าย 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีเครื่องแม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพซึ่งท าหน้าที่กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  และควบคุมการใช้  
                        งานอินเตอร์เนต็ภายในวิทยาลัยฯ 
 
ผู้เสนอโครงการ....................................................  ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวณปภัช  ไชยศรีสังข์)     (นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร) 
                                ครูผู้สอน     หวัหน้าแผนกวิชาพาณิชยการ  
                                                                             
ผู้เห็นชอบโครงการ...............................................  ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 

 (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี)        (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ        ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 



2.6.4.18  โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่าย (Server) 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1  ฝ่ายวิชาการ  
 1.2  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
 1.3  แผนกวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน  ได้แก่  แผนกวิชาพณิชยการ  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 สอดคล้องกับการประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้ผู้เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน  เพ่ือเป็นการส่งเสริม  และ
จุดประกายทิศทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  ตลอดจนการวางแผนการจัดการด้านการเรียนการสอน  ซึ่งเป็น
การสร้างความตระหนักในการเรียนด้านวิชาชีพ   
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  และครู  ออกไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการ  
 2.  เพ่ือ ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักและมองเห็นทิศทางในการประกอบอาชีพ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  แผนกวิชาพณิชยการ  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
ได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาและสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความตระหนักในด้านการเรียนการสอนตามสาขาวิชาและ    
สาขางานที่เรียนมากข้ึน 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 สถานประกอบการ 
2. วางแผนด าเนินการ 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 86,100.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้  ได้เปิดโลกกว้างทางการศึกษาวิชาชีพ  ตระหนักถึงความส าคัญของ              
แต่ละอาชีพ  มองเห็นทิศทางในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  คณะครู  นักเรียน  นักศึกษา  แผนกวิชาพณิชยการ  แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  
ได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาและสาขางานที่จัดการเรียนการสอน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน  นักศึกษา  มีความรู้  มีประสบการณ์  ตระหนักถึงความส าคัญในด้านการเรียนการ
สอนตามสาขาวิชาและสาขางานที่เรียน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 



2.6.4.19  โครงการกิจกรรมสารสนเทศ 

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1  งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  
 1.2  งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 - 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายทางด้านการศึกษา  เน้นให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  เพื่อเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา  มุ่งเน้นพัฒนาระบบเครือข่าย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน                 
การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ  โดยใช้ระบบเครือข่าย  Network  ระบบ  Internet  การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ  
จัดหาฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์  สื่อ  อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์  ที่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอนและ               
การค้นคว้าของนักเรียน  นักศึกษา 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ  พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  พัฒนาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  และการค้นคว้า 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะส าหรับการศึกษาค้นคว้า 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง 
3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 



 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน 3 2,625.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ระบบสารสนเทศ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในวิทยาลัยมีการพัฒนา  ปรับปรุงให้มี  ประสิทธิภาพ  
สะดวก  และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  ( Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  และการค้นคว้าได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 9.2  ผลลัพธ์  ( Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ  เหมาะส าหรับการศึกษาค้นคว้า 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายอ านาจ  สิทธิรักษ์) 

                                                                               หัวหนา้งานกิจกรรมนกัเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (……………………………………..) 

                                                                              หัวหนา้งานศูนยข้์อมูลและสารสนเทศ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3.  งบลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.1  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาช่างยนต์ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์ / นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
 2.2  ยุทธศาสตร์ / นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ  5  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ  
 2.3  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
  ตัวบ่งชี้ที่  4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้า  และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ตัวบ่งชี้ที่  14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายทางด้านการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เน้นให้มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ส าหรับจัดการศึกษาตามแผนปฏิรูปการศึกษาหรือการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
การจัดบรรยากาศแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนต้องเตรียมการและใช้สื่อการสอนให้เหมาะสม  ทันสมัย  ให้
สอดคล้องในการปรับวิธีการเรียน  เปลี่ยนวิธีการสอน 
 
 4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 4.2  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  มีครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน 



6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

งานพัสดุ/โรงฝึกงาน
ช่างยนต์  วิทยาลัยการ
อาชีพพระสมุทรเจดีย์ 

 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 

4. สรุปและรายงานผล 
 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน งบประมาณ  จ านวน 900,000.- บาท 
  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สถานศึกษามีครุภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการวิชาชีพที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน  ท าให้
ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจ  นักเรียน-นักศึกษาน าความรู้  ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ  และมีเจตคติที่ดี
ต่อตนเอง  ผู้อื่นและสังคมโดยรวมต่อไป 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  วิทยาลัยฯ มีครุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการวิชาชีพ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน-นักศึกษาที่จบจากสถานศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นาย) 

  หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 
                รองผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารทรัพยกร 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 



3.2  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 แผนกวิชาพณิชยการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์ / นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อ  3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
 2.2  ยุทธศาสตร์ / นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ  5  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอบ  
 2.3  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
  มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ  
  ตัวบ่งชี้ที่  4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการศึกษา
ค้นคว้า  และปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  มาตรฐานที่  2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
  ตัวบ่งชี้ที่  13  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา  
  ตัวบ่งชี้ที่  14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการ  ศูนย์วิทยบริการ  โรงฝึกงาน  พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงาน  เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายทางด้านการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เน้นให้มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  ส าหรับจัดการศึกษาตามแผนปฏิรูปการศึกษาหรือการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
การจัดบรรยากาศแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนต้องเตรียมการและใช้สื่อการสอนให้เหมาะสม  ทันสมัย  ให้
สอดคล้องในการปรับวิธีการเรียน  เปลี่ยนวิธีการสอน 
 ในปีงบประมาณ  2556  ทางวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนการ
สอนเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้มีความคล่องตัว  รวดเร็ว  และทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้มีการพัฒนาระบบ
เครือข่าย ( Network)  ภายในวิทยาลัยฯ เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและ การบริหาร
จัดการภายในวิทยาลัยฯ   
 
 
 
 
 



 4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย  
 4.2  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  มีครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  -  ขยายระบบการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  และระบบการบริหารงานในแผนก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ สถานที ่
1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 

งานพัสดุ/แผนกวิชา
พาณิชยการ  วิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทร

เจดีย์ 
 

2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 

3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปและรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน งบประมาณ  จ านวน 1,500,000.- บาท 
  
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  มีจ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน  
 8.2  ครู  นักเรียน  นักศึกษา  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งจัดการเรียนรู้ค้นคว้าที่สมบูรณ์  
 8.3  ระบบการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  และระบบการบริหารงานในแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 



9.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 
  -  ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  
 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นางสาวณปภัช  ไชยศรีสังข์) 

           ครูผู้สอน 
      ผูเ้สนอโครงการ .................................................... 
        (นางสาวสุรีรัตน์  อ่วมมีเพียร)  
        หัวหนา้แผนกวิชาพาณิชยการ  
 

ผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 
                     (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 
                      รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

                     ผูอ้ านวยการวทิยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดยี์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4.  งบเงนิอุดหนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3  โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 
 

1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ 3  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
  ข้อ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่น 
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ 5  ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน  ปฏิรูปวิธีสอน 
  ข้อ 8  การพัฒนาทางอาชีพแบบบูรณาการ  
 2.3  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและกรจัดการเรียนการสอน  
  ข้อก้าหนดที่ 2  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพ  
ที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  ตัวบ่งชี้ที่ 11  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญใน
การฝึกทักษะวิชาชีพ  มีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพและพึงพอใจต่อ
คุณภาพการสอน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีโครงการมอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพ  
พระสมุทรเจดีย์จัดท้าโครงการ  อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  ออกให้บริการซ่อมรถตามโครงการ    
อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  ของส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  คณะครู  และเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเสียสละช่วยเหลือ  
ผู้เดือดร้อนในภัยพิบัติต่างๆ 
 4.2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  
 4.3.  เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์กับสังคมและชุมชนอื่นๆ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  



  -  นักเรียน  นักศึกษา  คณะครู  ออกหน่วยให้บริการประชาชนและชุมชน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  เพ่ือฝึกให้เป็นผู้เสียสละตอบแทนสังคม 
  -  เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ และสถานศึกษาอ่ืนร่วมกับชุมชน 
 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 
ต.ค.55 – ก.ย.56 

ศูนย์ที่ออกหน่วย 
ให้บริการ 

2. ด้าเนินงานตามโครงการ 
3. สรุป  ประเมินผล  และรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุน  จ้านวน 40,000.- บาท  
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษา  ครู  เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตามศูนย์ปฏิบัติงานตามจุดต่างๆ  ในช่วงเทศกาล 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  นักเรียน นักศึกษามีความรับผิดชอบ  และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานหรือชุมชน  
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                         (นางรุ่งทิวา  โตจ าสี) 

                                                                          หัวหนา้งานโครงการพิเศษและบรกิารชมุชน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 



  
4.4  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ( Fix  It  Center ) 

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบาย 
 2.1  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ข้อ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่น  
 2.2  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ข้อ 1  การเพ่ิมปริมาณผู้เรียน  
  ข้อ 8  การพัฒนาทางอาชีพแบบบูรณาการ  
  ข้อ 12  การจัดการความรู้  
 2.3  ยุทธศาสตร์/นโยบาย  ประกันคุณภาพภายนอก  
  มาตรฐานที่ 4  การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 27  จ้านวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพของประชาชน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2551 ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ  โดย
ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ด้าเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน  (Fix  It  Center)  
ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.2551 - 2554 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1.  เพ่ือบริการและถ่ายทอดความรู้และซ่อมบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ส้านักงาน  
 4.2.  เพ่ือยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพช่างในชุมชน  
 4.3.  เพ่ือสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานและพัฒนาวนวัตกรรมต่อยอด
เทคโนโลยผีลิตภัณฑ์ชุมชน 
 4.4.  เพ่ือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างในชุมชน  จ้านวน 2 ศูนย์ 
  -  ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  ชุมชนและประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความเข้มแข็งในชุมชน 



6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – ก.ย.56 
ศูนย์ซ่อมสร้าง 

เพ่ือชุมชนที่ขอเปิด 
2. ประสานงานและจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
3. ด้าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปรายงานผลการ 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงินอุดหนุน  จ้านวน 861,000.- บาท 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน  จ้านวน 2 ศูนย์  ในปีงบประมาณ 2556 
 8.2  ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจในการบริการของศูนย์ซ่อมสร้าง  
 8.3  ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายของ
รัฐบาล 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ชุมชนได้รับความรู้เพ่ือน้าไปประกอบอาชีพ  
  -  ชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพช่าง  ยกระดับฝีมือช่างในชุมชน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ชุมชนสามารถสร้างเครือข่าย  และถ่ายทอดความรู้ด้านสุขอนามัยพ้ืนฐาน  
  -  ชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้  ท้าให้มีรายได้มากข้ึนคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
  -  ชุมชนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                         (นางรุ่งทิวา  โตจ าสี) 

                                                                          หัวหนา้งานโครงการพิเศษและบรกิารชมุชน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                     รองผู้อ านวยการฝา่ยพัฒนากิจการนักเรยีนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 



 

 
 
 
 
 
 
 

5.  งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1  โครงการอบรมสัมมนาและจัดท้าแผนกลยุทธ์สถานศึกษาพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  
ปี พ.ศ. 2557-2559 

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 นโยบาย 4 มิติ  :  การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 แผนเป็นเครื่องช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์  ใช้เป็นตัวก้าหนดสภาพใหม่ในอนาคต  ซึ่งได้แก่
การตั้งวัตถุประสงค์  หรือเป้าหมาย  แล้วหาลู่ทางท่ีจะท้าให้ส้าเร็จตามที่มุ่งหวัง  ซึ่งนักวางแผนจะมีหน้าที่จัดท้า
รายละเอียดของงาน  จัดล้าดับความส้าคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ควรจะเป็นต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ตัดสิน
พิจารณา  การวางแผนท้าให้การปฏิบัติงานต่างๆ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะการวางแผน
เป็นการคิดและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและเสนอทางเลือกท่ีก่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด  ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ  ตลอดจนสนับสนุนทรัพยากร  การติดตามตรวจสอบ  
และประเมินผลการจัดการอาชีวศึกษาโดยค้านึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  ซึ่งส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก้าหนดให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งจัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาโดยสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีฐานข้อมูลที่ได้จาการท้าวิจัยและการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเอง  ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส้าคัญสามารถน้ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาภายในอนาคตได้เป็นอย่าง
ดี  ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องมีการจัดโครงการอบรมสัมมนาจัดท้าแผนกลยุทธพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
พ.ศ. 2557-2559  เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีแนวทางในการจัดท้าแผนพัฒนาสถานศึกษา            
การท้างานวิจัยและประกันคุณภาพได้อย่างถูกต้อง 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1.  ผู้เข้าอบรมสัมมนาฯ  มีความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา  มีภาวะผู้น้าและเข้าใจ                 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 4.2  วิทยาลัยฯ  มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ  เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้  มีสมรรถนะสูง 
 4.3  ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการระดมสมองพัฒนากิจกรรมของสถานศึกษา  ค้นหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไขกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม  ทันสมัย  สอดรับกับนโยบายและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  



  -  ครูและบุคลากรของสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ้านวน 45 คน  มีความรู้  
ทักษะ  ทัศนคติ  ที่ดีต่อองค์กรและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  -  แผนกลยุทธ์สถานศึกษาพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ปี พ.ศ.2557-2559   
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการบริหาร  และพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ม.ค. – พ.ค.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ศึกษาข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. จัดท้าค้าสั่งและแต่งตั้งคณะท้างาน 
4. ท้าหนังสือเชิญวิทยากร 
5. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เอกสาร  สื่อ 
6. ด้าเนินงานตามโครงการ 
7. สรุป  ประเมินผล  และรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน งบรายจ่ายอื่น ๆ  จ้านวน 111,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เข้าอบรมสัมมนาฯ  มีความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา มีภาวะผู้น้าและเข้าใจการบริหาร
จัดดารเชิงกลยุทธ์ 
 8.2  วิทยาลัยฯ  มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนากิจการให้มีประสิทธิภาพ  เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง 
 8.3  ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการระดมสมองพัฒนากิจกรรมของสถานศึกษา  ค้นหาแนวทางปรับปรุง  
แก้ไขกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสม  ทันสมัย  สอดรับกับนโยบายและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ้านวน 45 คน  จัดท้า  ปรับปรุง  แผน 
กลยุทธ์สถานศึกษา  พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ระยะ 3 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559) 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  สถานศึกษาจัดท้าแผนกลยุทธ์  พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ระยะ 3 ปี  
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559)  เป็นแนวทางพัฒนาสถานศึกษาตลอดระยะเวลา 3 ปี  
 



ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                      (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 

                                                                         รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  โครงการแนะแนวการศึกษานอกสถานที่ 



 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 นโยบาย/ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  :  นโยบายข้อ 6  การสร้างเครือข่ายพันธมิตร 
 นโยบาย/ยุทธศาสตร์ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  :  นโยบายการเพิม่ผู้เรียน 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือแนะแนวให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  ได้รับข้อมูล  เพ่ือน้าไปประกอบ
ในการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับ ปวช.1  ให้เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ทราบถึงข้อมูลการศึกษาในระดับสายอาชีพ  
 4.2  เพ่ือให้นักเรียนได้แนวความคิดในการศึกษาต่อ  
 4.3  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส้าคัญในด้านการศึกษาสายอาชีพ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ  
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  เข้าศึกษาต่อจ้านวน 300 คน 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกและมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ต.ค.55 – เม.ย.56 
อ.พระประแดง 

อ.พระสมุทรเจดีย์ 
2. วางแผนการด้าเนินการ 

3. ด้าเนินงานตามโครงการ/แผน 
4. สรุป  ประเมินผล  และรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน งบรายจ่ายอื่น ๆ  จ้านวน 25,000.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่จะศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 



 8.2  จ้านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 
 
 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอ
พระสมุทรเจดีย์  และอ้าเภอพระประแดง  จ้านวน 3,000 คน 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) 
จ้านวน 300 คน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                        (นายศุภเกียรติ  สิงห์หน) 

                                                                             หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                      รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3  โครงการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับรับสมัครนักเรียนนักศึกษา 



 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ยุทธศาสตร์ที่ 4  มาตรการที่ 2 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้เปิดหลักสูตรการเรียนในระดับ ปวช. และ ปวส.  ทั้งหลักสูตร
ปกติและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ซึ่งต้องมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน  นักศึกษาที่ก้าลังจะจบ
ในระดับชั้น ม.3 และ ม.6  เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส.  ในระบบปกติ  ระบบเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์  วิทยาลัยฯ  จึงได้จัดท้าโครงการป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับรับสมัครนักเรียนนักศึกษานี้ขึ้น 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ  ในการรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อในระดับ 
ปวช.-ปวส.  ภาคปกติและระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
 4.2  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยฯ  ให้บุคคลภายนอกรับทราบ  
 4.3  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ  เพิ่มปริมาณนักเรียน  นักศึกษา  ให้เป็นไปตามแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา 
ของสถานศึกษา 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ป้ายรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  จ้านวน 35 ป้าย 
  -  แผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัคร  จ้านวน 2,000 แผ่น 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  นักเรียน  นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข่าวสารการรับสมัคร  เข้าศึกษาต่ออย่างทั่วถึง  
และมาสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  ได้ครบตามแผนการรับนักเรียน  นักศึกษาของ
สถานศึกษา 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ธ.ค.55 – พ.ค.56 จังหวัดสมุทรปราการ 
2. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 

3. ด้าเนินงานตามโครงการ/แผน 
4. สรุป  ประเมินผล  และรายงานผล 

 



7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน งบรายจ่ายอื่น ๆ  จ้านวน 28,400.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ 
ปวช. – ปวส.  ทั้งในหลักสูตรปกติ  และหลักสูตรเทียบโอนฯ  ทั่วถึง  และมีปริมาณนักเรียน  นักศึกษาตรงตาม
เป้าหมาย 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์  จ้านวน 35 ป้าย 
  -  แผ่นพับประชาสัมพันธ์รับสมัคร  จ้านวน 2,000 แผ่น 
 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีจ้านวนนักเรียน  นักศึกษาตรงตามนโยบายแผนรับ
นักเรียน  นักศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                      (นางสาวสายฝน  อินอ่วม) 

                                                                                    หัวหนา้งานประชาสัมพันธ ์
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                     (นายไวยโรจน์  โกบประยูร) 

                                                                             รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
  
 
 
 
 
 
5.4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะอาชีพ 



 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายการประกันคุณภาพ  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 6,7  ตัวบ่งขี้ท่ี 40,43,44 
 มาตรฐาน สมศ. รอบสาม  ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 8,12,13  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ตัวบ่งชี้ที่ 13  
 โรงเรียนพระราชทาน  ด้านที่ 3  รายการประเมินท่ี 3.5  ตัวบ่งชี้ที่ 1  
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านที่ 1  องค์ประกอบที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1  
 แผนพัฒนาสถานศึกษา  พันธกิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  
 ยุทธศาสตร์ 3 D 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 6  ก้าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้
ผู้ส้าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สามารถประกอบอาชีพได้  และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  ได้ก้าหนดให้ผู้จบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นปี  ต้องมีสมรรถนะตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก้าหนด 
 สถานศึกษาผู้ท้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน  ต้องด้าเนินการจัดเตรียมปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้เกิดสมรรถนะ  ขณะเดียวกันต้องจัดกระบวนการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการให้ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะเกิดขึ้น
เพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพได้  รวมทั้งสถานศึกษาจะต้องแสดงวิธีการวัดผลประเมินผลอิงฐานสมรรถนะให้เห็น
เป็นเชิงประจักษ์ได้ว่ามีสมรรถนะเกิดขึ้นจริงปรากฎในตัวตนของผู้เรียน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีความรู้  ความเจ้าใจ  เกี่ยวกับแนวคิด  
หลักการ  วิธีการประเมินผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะ  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพใหม่  
 4.2  เพ่ือให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีทักษะในการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะ  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพใหม่ 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
  -  ครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ้านวน 33 คน  มีความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติ  ที่ดีต่อองค์กรและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 



  -  พัฒนาศักยภาพการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะอาชีพ  พัฒนาวิทยาลัย
การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สถานศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนแบบอิงฐาน
สมรรถนะอาชีพ  และพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ม.ค. – มิ.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ศึกษาข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท้าค้าสั่งและแต่งตั้งคณะท้างาน 
4. ท้าหนังสือเชิญวิทยากร 
5. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เอกสาร  และสื่อ 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
7. สรุป  ประเมินผล  และรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน งบรายจ่ายอื่น ๆ  จ้านวน 92,800.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการวัดและประเมินผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะ
อาชีพตามเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 
 8.2  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีระบบการบริหารการวัดและประเมินผู้เรียนแบบอิงฐาน
สมรรถนะอาชีพตามเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ้านวน 33 คน  อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนแบบอิงฐาน 
 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมิน
ผู้เรียนแบบอิงฐานสมรรถนะอาชีพตามเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 
  -  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีทักษะในการวัดและประเมินผู้เรียนแบบ
อิงฐานสมรรถนะอาชีพตามเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 



  -  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีกิจนิสัยในการวัดและประเมินผลผู้เรียน
แบบอิงฐานสมรรถนะอาชีพตามเกณฑ์ที่กฎหมายก้าหนด 
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้าใบช่วยสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการร่วมกับ  
ปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง / 3D 



 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายวิชาการ 
 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายการประกันคุณภาพ  
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่ 6,7  ตัวบ่งขี้ท่ี 40,43,44 
 มาตรฐาน สมศ. รอบสาม  ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 8,12,13  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ตัวบ่งชี้ที่ 13  
 โรงเรียนพระราชทาน  ด้านที่ 3  รายการประเมินท่ี 3.5  ตัวบ่งชี้ที่ 1  
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านที่ 1  องค์ประกอบที่ 1  ตัวชี้วัดที่ 1  
 แผนพัฒนาสถานศึกษา  พันธกิจที่ 1  กลยุทธ์ที่ 3  
 ยุทธศาสตร์ 3 D 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  มาตรา 6  ก้าหนดให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้
ผู้ส้าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่สามารถประกอบอาชีพได้  และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ
หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ  ได้ก้าหนดให้ผู้จบการศึกษาแต่ละช่วงชั้นปี  ต้องมีสมรรถนะตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก้าหนด 
 สถานศึกษาผู้ท้าหน้าที่จัดการเรียนการสอน  ต้องด้าเนินการจัดเตรียมปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
ให้เกิดสมรรถนะ  ขณะเดียวกันต้องจัดกระบวนการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการให้ผู้เรียนมีทักษะมีสมรรถนะเกิดขึ้น
เพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพได้  รวมทั้งสถานศึกษาจะต้องวางแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ
อาชีพให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ว่ามีสมรรถนะเกิดขึ้นจริงปรากฎในตัวตนอของผู้เรียนจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้  ครูต้อง
เขียนใบช่วยสอน  ได้แก่  ใบความรู้  ใบงาน  ใบมอบหมายงาน  และใบปฏิบัติงาน  ส้าหรับน้าไปใช้ในการสอน 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีความรู้  ความเจ้าใจ  เกี่ยวกับแนวคิด  
หลักการ  วิธีการ  ปฏิบัติการจัดท้าใบช่วยสอน  ได้แก่  ใบความรู้  ใบงาน  ใบมอบหมายงาน  และใบปฏิบัติงาน 
 4.2  เพ่ือให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการปฏิบัติ  
ใบความรู้  ใบงาน  ใบมอบหมายงาน  และใบปฏิบัติงาน 
 
5.  เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  



  -  ครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ้านวน 33 คน  มีความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติ  ที่ดีต่อองค์กรและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
  -  มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการร่วมกับปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง / 3D  
สถานศึกษาพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  -  สถานศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท้าใบช่วยสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการร่วมกับ
ปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง /  3D  และพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.  กิจกรรม/วิธีด้าเนินงาน 
ล้าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินการ สถานที ่

1. เสนอและขออนุมัติโครงการ 

ม.ค. – มิ.ย.56 
วิทยาลัยการอาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ 

2. ศึกษาข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท้าค้าสั่งและแต่งตั้งคณะท้างาน 
4. ท้าหนังสือเชิญวิทยากร 
5. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เอกสาร  และสื่อ 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
7. สรุป  ประเมินผล  และรายงานผล 

 
7.  ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน/งบประมาณ  ใช้เงิน 
 เงิน งบรายจ่ายอื่น ๆ  จ้านวน 92,800.- บาท 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีการปฏิบัติการจัดท้าใบช่วยสอนมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพบูรณาการร่วมกับปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง / 3D 
 8.2  วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์มีระบบการบริหารการปฏิบัติการจัดท้าใบช่วยสอนมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพบูรณาการร่วมกับปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง / 3D  
 
9.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 9.1  ผลผลิต  (  Output )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 
  -  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  จ้านวน 33 คน  จัดท้า  ปรับปรุง          
แผนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการร่วมกับปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง / 3D 
 9.2  ผลลัพธ์  (  Outcome )  พร้อมตัวชี้วัดผลผลิต 



  -  ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์  มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะ  มีกิจนิสัย
การปฏิบัติการจัดท้าใบช่วยสอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการร่วมกับปรัชญาแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง / 
3D    
 

ผู้เสนอโครงการ.................................................... 
                    (นายสมยศ  แก้วประทุมรัสมี) 

                                                                                   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
 

ผู้อนุมัติโครงการ.................................................. 
                       (นายวิศาล  เมืองไพศาล) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


