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ค าน า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก นี้ จัดท าขึ้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และแก้ไขปรับปรุงในปี พุทธศักราช 2545 โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร

จัดการของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต

เป็นส าคัญ 

 ดังนั้น  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางและกรอบในการ

พัฒนาและบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องรองรับตามนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล  ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาบุคลากร และสถานศึกษาต่อไป 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

     วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

    กันยายน 2560 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

ส่วนที่ 1  บทน า          1 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   1 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา       2 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ         4 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    5 

ภารกิจและนโยบาย         6 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพนครไทย      10 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ        10 

ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา       11 

มาตรฐาน และกลยุทธ์ของสถานศึกษา       12 

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   13 

แผนภูมโิครงสร้างการบริหาร        15 

ข้อมูลบุคลากร          16 

ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา         20 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560       22 

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     23 

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      24 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ2561 

   งานบุคลากร      

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน    37 

- โครงการการจดัองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  39 

 - โครงการจิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า      41 

     งานอาคารสถานที่ 

- โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 43 

 - โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  45 



สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

 - โครงการพัฒนาส านักงาน งานอาคารสถานที่      47 

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย     49 

- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  51 

    งานทะเบียน 

 - โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560   53 

 - โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.  55 

 - โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระดับ ปวช. และ ปวส.  57 

 - โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานทะเบียน     59 

 - โครงการงานทะเบียนสัญจร        61 

    งานบริหารงานทั่วไป 

- โครงการประชุมบุคลากรและคณะกรรมการวิทยาลัย     63 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมส านักงานพัสดุ       65 

- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ     67 

 - โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 69 

     งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

 - โครงการทัศนศ์ึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนระดับ ปวช. 1   71 

 - โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Open House     73 

 - โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผูช้ านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ    75 

 - โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ   77 

 - โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน     79 

 - โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 81 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   83 

     งานวัดผลและประเมินผล  

  - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)     85 



สารบัญ(ต่อ) 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

  - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 87 

  - โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 89 

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล 91 

     งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ ร่วมกับสถานประกอบการ 93 

 - โครงการปฐมนเิทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรยีนระบบทวิภาคี 96 

 - โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 98 

 - โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  100 

 - โครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  102 

 - โครงการจัดท าสมุดบันทึกการเรียนรู้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ระดับ ปวส.) 104 

 - โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการฝึกงานในสถานประกอบการ (ระดับ ปวช.) 106 

    งานสื่อการเรียนการสอน 

 - Active Learning ด้วยโปรแกรม Office 365 108 

    งานวิทยบริการและห้องสมุด 

 - โครงการเรารักษ์ภาษา  110 

 - โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 112 

    แผนกวิชาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน 

 - โครงการพัฒนาห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 115 

    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

 - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  117 

 - การประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 119 

 - English Day  121 

 - Christmad Day 123 

 - อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒธรรม  125 



สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

    แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 

 - โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง      127 

    ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ 

    งานประกันคุณภาพฯ       

 - โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา  129 

 -  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  131 

    งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ 

 - โครงการประกวดโครงงาน  โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   133 

 - โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560   135 

 - โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้      137 

 - โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู       139 

 - โครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อาวชีวศึกษา      141 

    งานความร่มมือฯ 

 - โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ     143 

 - โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย    145 

    งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

 - โครงการซ่อมบ ารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา  147 

 - โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 149 

 - โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศนูย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา  151 

 - โครงการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกระบบฐานข้อมูลและป้องกันไวรัส   153 

    งานวางแผนและงบประมาณ 

 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 155 

    งานส่งเสริมฯ 

 - โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การศึกษาดูงาน)  157 

 



สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

 - โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการอาชวีศึกษาในสถานศึกษา(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ)   159 

 - โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การพัฒนาศูนย์บม่เพาะ) 161 

    งานโครงการพิเศษฯ  

 - โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ        163 

 - โครงการเทศบาลและ อบต. เคลื่อนที่       165 

 - โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)      167 

 - โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561   169 

 - โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการและวิชาชีพ      171 

 - โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐและเอกชน 173 

 - โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัดและอ าเภอเคลื่อนที่    175 

    งานปกครอง 

 - โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา       177 

 - โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน     179 

 - โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดและอาวุธในสถานศึกษา     181 

 - โครงการท าบัตรติดรถจักรยานยนต์       183 

 - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     185 

    งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  

 - โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา        187 

 - โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดในนักเรียน นักศึกษา      189 

 - โครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ       191 

 - โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล        193 

    งานแนะแนวอาชีพฯ  
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร ์และข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ

เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม

4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ

การฝึกอบรมวิชาชีพ

6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 

 1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศึกษา 

 1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชีพจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 

 1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 

 1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 

 1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 

  1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 

 1.7 ลดการออกกลางคัน 

 1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

 1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 

 1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัยอย่างมี

คุณภาพ” 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 2.1 เร่งยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 2.2 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

 2.3 ปรับปรุงหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ 

 2.4 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยอิงผลการประเมินระดับชาติ (V - Net) และการประเมิน

 มาตรฐานวิชาชีพ 

 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

 2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 

 2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 
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ด้านคุณภาพสถานศึกษา 

 2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศกึษาโดยอิงผลการประเมินของสมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 

 2.10 วิจัยปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ 

 2.11 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผู้เรียนและผู้สอน 

 2.12 ส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการอาชีวศึกษา 

 - โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(Project Based Learning และการประดิษฐ์คิดค้น) 

 - วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (Constructionism) 

 - วิทยาลัยการท่องเที่ยวถลาง 

 2.13 จัดการเรียนการสอน English Programและ Mini English Program ด้านอาชีวศึกษา 

 2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพคร ู

 2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 

 2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 

 2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

 2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มี

เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

 3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 

 3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 

 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

 - ดูและและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 

 - สร้างขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

 3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 

 - สถานศึกษาขนาดเล็ก 
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 3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 

มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ

ต่างประเทศ” 

 4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ 

 4.2 เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนา

ครูพัฒนาการเรียนการสอน 

 4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจ า 

 น าภาพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 

 ประสานเครือข่าย                    ขยายทวิภาค ี

 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 

 เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

 1.ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 

 2.พัฒนาครูและองค์กร 

 3.เน้นสอนระบบทวิภาคี 

 4.น าสิ่งดีดีสู่สังคม 

 5.เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 

 6.สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 

 7.พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 

 8.ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 

 9.เน้นท างานประสานชุมชน 

 10.เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ภารกิจและนโยบาย 

 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555- 2569 คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 1) ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 

  1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  

  1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/

ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ

กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

 1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  

 1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  

 1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

นักเรียนและผู้ปกครอง  

 2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

  2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย  

 2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและ

กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง  

  2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 

  2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 

 2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น

       นโยบายรัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัด

อาชีวศึกษา เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  

โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

  2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวะเพ่ือคนพิการ  

อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ

ชุมชน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ 
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Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ 

  2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  

อปท.   และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

  2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ

อินเตอร์  และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

  2.9) เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือ

การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 

  3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน

การพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย  

  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

 Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/

 สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

  - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครูรุ่นใหม่ 

 (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

  - สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมิน

 คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

  - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามความ

ต้องการของพ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยท างาน, สูงวัย,  สตรี ฯลฯ  

  - ใช้ ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน

การสอนส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการเรียนการ

สอน 

  - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพ 

  - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

  3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา มีขีด

ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตาม
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ต าแหน่งหน้าที่(Function Competency)  โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ

การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพ้ืนฐาน Competency Based  

Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้าน

พฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/

แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

 3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English 

Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด  ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการ

ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ  ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ  

ส่งเสริม  การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN  

4) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ 

Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 

  4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB 

และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ความเสมอภาค และตาม

นโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้

เพียงพอ  

  4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน

ราชการให ้ เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา 

  4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนา การ

จัดอาชีวศึกษา ดังนี้  

 -  องค์การ/สมาคมวิชาชีพ  สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง

อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 

 -  ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน  

  -  องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC 

ฯลฯ  
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 - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  

เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์   

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา   

  
ปรัชญา 

ล้ าเลิศวิชาการ  ช านาญวิชาชีพ 
เร่งรีบตรงเวลา  พัฒนาสังคมไทย 

วิสัยทัศน์  (Vision)   
มุ่งม่ันจัดการอาชีวศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี  สร้างคนดี   สู่สังคมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
   

พันธกิจ  (Mission)   
1. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน

ประกอบการ เพ่ือด ารงชีพตามเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 
2. สร้างความร่วมมือด้านการจัดการในทุกด้าน การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วมกันทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
3. สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬาและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์  (Strategies) 
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
2. ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนาการบริหารจัดการ ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่สอดคล้องกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
4. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชน 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมรู้เท่าทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
3. พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
4. ส่งเสริมกระบวนการจัดการอาชีวโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. การบริการจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศกึษา   

1.   สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับชุมชน  องค์กร  และหน่วยงานในท้องถิ่น 
2.   มีการท าโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าความรู้ในวิชาชีพไปใช้ประโยชน์จริง 
3.   สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาแก่

นักเรียน 
4.   สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นตัวตนของนักเรียน  นักศึกษา

อย่างชัดเจน 
5.   มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 



 

12 

 

มาตรฐาน และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 

 - พัฒนาความรู้ทักษะให้มีมาตรฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถตามมาตรฐาน
ความรู้ทักษะ การสื่อสารความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 - ส่งเสริมสนับสุนนการด าเนินการบริหารเกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานการศึกษา
ตามโครงการภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชน สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 -  พัฒนาส่งเสริมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพที่หลากหลายทั้งการศึกษา
ในระบบนอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี ขยายความร่วมมือด้านการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
 - กระบวนการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาระดับมาตรฐาน มาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด่น และเร่งพัฒนา 

 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 -  สถานศึกษาจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สถาน ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของอ าเภอนครไทย 
 -  เสริมสร้างการปลูกจิตส านึกที่ดีงามในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ของอ าเภอนครไทย
ร่วมมือกับท้องถิ่นท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
 
 
 



 

13 

 

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัย 

      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ ของกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิชาชีพแก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองให้สอดคล้อง และเพียงพอต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น และความต้องการของตลาดแรงงานทั้งให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

      สภาต าบลเนินเพิ่มได้มอบที่ดินสาธรณประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซ ายาง หมู่ที่ 3ต าบล
เนินเพ่ิม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 205 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ให้แก่ กรม
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ส าหรับเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กรมอาชีวศึกษา ใช้ที่ดินดังกล่าว ส าหรับสร้างวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0718/12580 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 โดยนายสุขวิช 
รังสิตพล  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เริ่มเปิดด าเนินการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 18 ปี 

 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Nakhonthai Industrial and Community Education College 
 ที่ตั้ง  เลขที่  179  หมู่  3  ต าบลเนินเพิ่ม  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
  โทรศัพท์ 0-5536-3095 
  โทรสาร  0-5536-3207 
  เว็บไซต์  http://www.ntic.ac.th 
   อีเมล์  nakhonthaimail@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:nakhonthaimail@gmail.com
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เนื้อที่ของสถานศึกษา 
205 ไร่  1 งาน  75  ตารางวา  มีอาคารรวมทั้งสิ้น  15  หลัง 

  1.  อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 
        อาคารเรียน    จ านวน    2   หลัง 
  2.  อาคารประกอบ 
   โรงฝึกงาน    จ านวน   2   หลัง 
   อาคารอ านวยการ   จ านวน   1   หลัง 
   หอประชุม    จ านวน   1   หลัง 
   ห้องน้ าห้องส้วม    จ านวน   3   หลัง 
   โรงจอดรถ    จ านวน  1 หลัง 
   อาคารพัสดุ    จ านวน  1 หลัง 
   อาคารวิทยบริการ   จ านวน   1 หลัง 
  3.  อาคารที่พักอาศัย 
   บ้านพักผู้อ านวยการ   จ านวน   1   หลัง 
   บ้านพักข้าราชการครู 6 ยูนิต  จ านวน  1 หลัง 
   บ้านพักครู  6  ยูนิต   จ านวน   1   หลัง 
  4.  ถนน  คศล.      4,304   ตารางเมตร 
 
อัตลักษณ์ (นักศึกษา) 
   มีใจบริการ 
เอกลักษณ์ (วิทยาลัย) 
   พัฒนาอาชีพสู่สังคม 
สีประจ าวิทยาลัย 
   สีน้ าเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ก้าวหน้าด้านการอาชีพ 
   สีขาว  หมายถึง  ศาสนธรรม  ความบริสุทธิ์ 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย 
   ต้นพญาสัตบรรณ 
ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
   ดอกลีลาวดี 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 

 
 

 

 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสุภาวดี  บญุนาค 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสมพร  บุญนาค 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
นายธเนศ  คงวังทอง 

ฝ่ายวิชาการ 
นายพัฒน์คณวัชร์  นวมเฟื่อง 

ฝ่ายแผนงานฯ 
นายสมพร  บุญนาค 

งานบุคลากร 
นายรังสรรค์  ทองสินธุ ์

งานการเงิน 
นายชาตรี ยอดชา้ง 

งานการบญัช ี
นายจักรพงษ์ เปีย้ปลูก 

งานพัสด ุ
นายสมชาย  จันทร์ศร ี

งานอาคารสถานที ่
นายวิรัตน์  จันทร์ตร ี

งานทะเบยีน 
นางสาวศศิธร  อินกอง 

งานประชาสัมพันธ ์
นายรังสรรค์  ทองสินธุ ์

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวสุดาพร  นาคพรม 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายประณต งานนันไชย 

งานความร่วมมือ 
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร ์

งานประกันคุณภาพฯ 
นางศรินท์ทิพย์  ยอดชา้ง 

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ 
นางรัตณาวรรณ ์ โพธิ์ปลัด 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายอัคเดช ค าป้อ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางลัดดาวัลย ์กั้ววิจง 

งานปกครอง 
นายมนตรี มุ่นเชย 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร ์

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 
นางสาวอาลิษา  เมืองพระฟาง 

งานโครงการพิเศษฯ 
นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร ์

แผนกวิชาสามญัพันธ ์
นางสาวปรยีาพชัร อินตา 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายธนิต  เพ็ชรฉกรรจ์

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายมนตรี  มุ่นเชย 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 

แผนกวิชาการบัญช ี
นางสายชล  แหยมมั่น 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นางสุชาดา  โพธิพล

แผนกวิชาชา่งยนต ์
นายสันติวุฒิ  ค าภ ู

งานวัดผลและประเมินผล 
นายธนกฤต  สุขมามอญ 

งานอาชีวศึกษาระบบทวภีาค ี
นางสุชาดา  โพธิ์พล 

งานวิทยบริการฯ 
นางสาวมะล ิ ใบยา 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวิหก ปัตไทสงค ์

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางแสงเดือน  บญุมีจิว 

ผู้อ านวยการ 
นางมลฑา  ทรัพย์ประชา 
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 อัตราก าลัง ป ี2561  ข้อมูล ณ วันที ่1 ตุลาคม  2560

ผู้ใหข้้อมูล นางสาวจันทร์แรม  ด่อนดี

 อัตราก าลังของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีบุคลากรทัง้สิ้น 73 คน

ก. ข้าราชการ 15 คน

1 ผู้บริหาร 4 คน

2 ข้าราชการครู 11 คน

3 ข้าราชการพลเรือน คน

ข. ลูกจา้งประจ า คน

1 ทําหน้าทีส่อน คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน คน

ค. พนักงานราชการ 9 คน

1 ทําหน้าทีส่อน 9 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจา้งชั่วคราว 49 คน

1 ทําหน้าทีส่อน 20 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 29 คน

จ. มีข้าราชการ/ลูกจา้ง มาช่วยราชการ คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจา้ง ไปช่วยราชการทีอ่ื่น คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง คน

1 ข้าราชการ - คน

2 ลูกจ้างประจํา - คน

ข้อมูลบคุลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 65 คน

ก. ครูผู้สอน 40 ข. เจา้หน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน 29 รวม

 - ตํ่ากว่า ม.6 คน 8 คน 8 คน

 - ปวช./ม.6 คน 2 คน 2 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี คน 8 คน 8 คน

 - ปริญญาตรี 29 คน 10 คน 39 คน

 - ปริญญาโท 11 คน คน 8 คน

 - ปริญญาเอก คน คน คน

รวม 40 คน รวม 28 คน 65 คน

 ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัย การอาชีพนครไทย
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ข้อมูลลูกจา้งชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินทีจ่า้ง
ก. ครูผู้สอน 40 ข. เจา้หน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน 27 รวม

 - จ้างด้วยงบบคุลากร 24 คน คน 24 คน

 - จ้างด้วยงบดําเนินงาน 5 คน คน 5 คน

 - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน 15 คน 29 คน 44 คน

 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ……………… คน ……………… คน ……………… คน

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ ……………… คน ……………… คน ……………… คน

รวม 44 คน รวม 29 คน 73 คน

6.3 ข้อมูลบคุลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 11 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1.นายรังสรรค์

2.นางศรินทท์พิย์

3.นายธนกฤต

4.นายสันติวฒิุ

5.นางสาวปรียาพัชร อนิตา

6.นางสาวศศิธร

7. นายธนิต เพ็ชรฉกรรจ์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หน.สาขางานอเิล็กทรอนิกส์

8. นายจักรพงษ์

9. นายชาตี

10. นางสาวพิมพ์ใจ โครงการ หน.วจิัยพัฒนานวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์

11. นางลัดดาวลัย์ กั้ววจิง หน.งานครูทีป่รึกษา

6.3.2. ลูกจา้งประจ า รวม ........-....... คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

ป.โท ภาษาไทยเพื่ออาชีพ หน.แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์

ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอตุสาหกรรม

หน.งานทะเบยีน

หน.การบญัชี

หน.งานการเงิน

หน.สาขางานยานยนต์

ทองสินธุ์ งานบํารุงรักษารถยนต์

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

งานเคร่ืองล่างรถยนต์

โครงการ

ภาษาองักฤษฟัง - พูด2

โครงการ

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

อนิกอง

เปยีปลูก

ยอดช้าง

ส้ิวอนิทร์ ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

หน.งานบคุลากร

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

หน.ประกนัคุณภาพ

หน.งานวดัและประเมินผล

ปฏบิตัิหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ยอดช้าง

สุขมามอญ

คําภู

สอนวิชา

ป.ตรี
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 พนักงานราชการ รวม 9 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

1.นางสายชล

2.นางสุชาดา

3.นายสมชาย

4.นายยมนา

5.นางแสงเดือน

6.นางรัตฯวรรณ์ โพธิป์ลัด หน.ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกจิ

7.นางสุภาวดี

8.นายธนัชกร

9.นางสาววราภร

 ลูกจ้างชั่วคราว รวม 45 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

1.นายวรัิตน์

2.นายมนตรี

3.นางสาวไพเราะ

4.นางสาวสุดาพร 

5.นายทรงวฒิุ

6.นายอวุตัร

7.นางสาวมะละ

8.นายอคัเดช

9.นายสราวฒิุ

10.นางาสาวอาลิษา

11.นายประณต

12.นายวหิก

13.นายอนนต์

14.นายวนัชัย

15.นายกมล

16.นางสาวปทัมา วงษต์า จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

17.นายสุขเกษม ทพิย์วงษา ภาษาองักฤษฟัง - พูด 1

ป.ตรี การบญัชีต๋ัวเงิน

ป.ตรี หุน้ยนต์เบือ้งต้น จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ป.โท การเปน็ผู้ประกอบการ หน.งานบริหารทัว่ไป

พรมภาพ

ป.ตรี โครงการ จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

ป.ตรี คณิตศาสตร์ไฟฟ้า จนท.งานวดัผลและประเมินผล

เมืองพระฝาง

งานนันไชย

ปฒัไทสงค์

ด้วงรอด

ป.ตรี พลังงานและส่ิงแวดล้อม จนท.งานวทิยบริการและหอ้งสมุด

ป.ตรี โครงการ หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

พลขันธ์

ป.ตรี โครงการ หน.งานวทิยบริการและหอ้งสมุด

ป.ตรี ระบบการจัดการฐานข้อมูล หน.งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา

ป.ตรี งานฝึกผีมือ 1 หน.แผนกวชิาเทคนิคพื้นฐาน

ใบยา

คําปอ้

ป.ตรี งานแกส๊รถยนต์ จนท.งานวดัผลและประเมินผล

ป.ตรี การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ป.ตรี โครงการ จนท.งานอาคารสถานที่

ทนทาน

โชติรัตน์

ป.ตรี

ป.ตรี

การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์

จนท.งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา

จันทร์ตรี

มุ่นเชย

ป.ตรี อนิเตอร์เน็ตเพื่องานธรุกจิ หน.งานคอมพิวเตอร์ธรุกจิ

ป.ตรี การบญัชีต้นทนุ 2 หน.งานวางแผนและงบประมาณ

ชานุวตัร์

พุทธสอน

ป.ตรี การขับรถยนต์ หน.โครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นาคพรม

ป.ตรี งานเขียนแบบและอา่นแบบเคร่ืองกล หน.งานอาคารสถานที่

บญุนาค

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

คงทนั ป.ตรี การติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร หน.สาขาไฟฟ้ากําลัง

จันทร์ชัย ป.ตรี วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หน.งานความร่วมมือ

โพธิพ์ล

บญุมิจิว

ป.โท คณิตศาสตร์ไฟฟ้า หน.งานพัสดุ

ป.ตรี งานฝึกฝีมือ 1 หน.งานแนะแนวอาชีพและการจุดหางาน

จันทร์ศรี

คีรีรัตน์สกลุ

ป.โท กระบวนการจัดทําบญัชี หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ป.โท กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า หน.งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา

แหยมมั่น ป.ตรี

ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

การเปน็ผู้ประกอบการ หน.สาขางานการบญัชี
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18.นายเวโรจน์ สิทธิ

19.นายวศิธวฒัร์ บญุภกัดี การติดต้ังไฟฟ้านอกอาคาร จนท.งานอาคารสถานที่

20.นางาสาวจณิฏตา

21.นางอรษา

22.นางศิรัญญพร

23.นางศุพัทธนันท์

24.นางสาวสุพัตรา

25.นางสาวธดิารัตน์

26.นางสาวจันตณา

26.นางสาวชลธชิา จนท.งานทวภิาคี

27.นายพสิษฐ์ จนท.งานแนะแนว

28.นางสาวสายหยุด จนท.งานพัสดุ

29.นางสาวชนกสุดา จนท.การบญัชี

30.นางสาวนิตยา จนท.งานบริหารงานทัว่ไป

31.นางสาวจันทร์แรม จนท.งานบคุลากร

32.นางสาวสุกนัยา จนท.งานวจิัยพัฒนาฯ

33.นางสาวธนัชพรศรณ์ จนท.งานวดัผลและประเมินผล

34.นางสาวอมิตา จนท.งานการเงิน

35.นางสุมาลี นักการภารโรง

36.นางลัดดา นักการภารโรง

37.นายบญุทนั นักการภารโรง

38.นายลําดวน จันทร์ปอ้ง นักการภารโรง

39.นายวสิฏฐ์พล นักการภารโรง

40.นายธานินทร์ นักการภารโรง

41.นายสราวฒุน พนักงานขับรถยนต์

42.นายหลักชัย คุตระกลู
43.นายอใุด เพชรบรูณ์ปี้
44.นายอนุสาร เอี่ยมโอด
45.นายทุง่ ทานนท์

ป.6 -
ป.6

พนักงานรักษาความปลอดภยั
พนักงานรักษาความปลอดภยั-

ปวส. -
ป.6 - พนักงานรักษาความปลอดภยั

พนักงานขับรถยนต์

พรมสิงห์ ป.6 -

สอนนนท์ ม.6 -

วงษด่์อน ป.6 -

คําภา ปวส. -

ม.3 -

จุมภา ปวส. -

แสงนภากาศ ป.4 -

คุ้มสุวรรณ ป.6 -

ด่อนดี ป.ตรี -

ศรีวชิัย ปวส. -

แสงรอด ปวส. -

กนันา ป.ตรี -

ตาแนแฝก ปวส. -

แสงนภากาศ ป.ตรี -

บริุนทร์รัตน์

เขียวขํา

แกว้ปอ้งปก

ด่อนแผ้ว

งูนิ่ม

โถงโฉม ป.ตรี -

ผิวฝัก ปวส. -

ปวส. - จนท.งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา

ป.ตรี - จนท.งานพัสดุ

ป.ตรี - จนท.การบญัชี

ป.ตรี - จนท.งานการเงิน

ป.ตรี - จนท.งานทะเบยีน

สุคําภา

สอนนนท์

ป.ตรี - จนท.งานวทิยบริการและหอ้งสมุด

ปวส. - จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ป.ตรี จนท.อาคารสถานที่

ป.ตรี

เคร่ืองปรับอากาศ

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ปฏบิตัิหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิ้น

ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 ป่ีที ่3 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม

รวมทัง้สิ้น 172 119 95 386 118 93 211 597

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 60 50 34 144 26 15 41 185

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 58 36 11 105 46 28 74 179

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 17 4 13 34 7 5 12 46

2. ประเภทวิชา พาณิชยการ

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 21 17 24 62 29 30 59 121

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 16 12 13 41 10 15 25 66

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

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

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

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

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2560) รวมทัง้สิ้น คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,750       คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน 2.3 หลักสูตรปชด. ................ คน

2.2 หลักสูตรเสรมิวิชาชีพ (แกนมัธยม) 1,291 คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตรอ่ืน ๆ คน

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจบัุน

ปีการศึกษา 2560 (ปีปัจจบัุน) 

ภาคเรยีนที ่2/2559(ปีปัจจุบัน)

#REF!

597

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทัง้สิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทัง้สิ้น

ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 ป่ีที ่3 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม ป่ีที ่1 ป่ีที ่2 รวม

รวมทัง้สิ้น 280 172 119 571 360 118 478 1,049

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 80 60 50 190 80 26 106 296

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้าก าลัง 80 58 36 174 80 46 126 300

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 40 17 4 61 40 7 47 108

2. ประเภทวิชา พาณิชยการ

 - สาขาวิชา/งาน การบัญชี 40 21 17 78 80 29 109 187

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 40 16 12 68 80 10 90 158

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

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

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

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

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทัง้ปีการศึกษา (2561) รวมทัง้สิ้น คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,400 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น .......... คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

2.2 หลักสูตรเสรมิวิชาชีพ (แกนมัธยม) 5,600 คน 2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด. .......... คน 2.4 หลักสูตอ่ืน ๆ 4,400 คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา

11,400

ปีการศึกษา 2561  (ปีต่อไป) 

1,049

ภาคเรยีนที ่1/2561(ปีต่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจิัย

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

ยกระดับการจัด

ศึกษาระบบทวิ

ศึกษา

2.โครงการ

เร่ง

ประสิทธภิาพ

การสอน

3.โครงการ

ออกกลางคัน

4.โครงการ

Fix It Center

5.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

6.โครงการ

จัดหา

บุคลากร

สนับสนุนเพือ่

7.โครงการ

อาชีวศึกษาฯ

(ลดเวลาเรียน)

8.โครงการ

สนับสนุน

ค่าใช้จ่าย

ต้ังแต่ระดับ

9.โครงการ

ผลิตสือสา

รคดี

ประกอบการ

10.

โครงการ

ซ่อมบ ารุง

และพฒันา

11.โครงการ

อุดหนุนการ

หารายได้

ระหวา่งเรียน

รวมทั้งสิ้น

1,873,000.00       960,800.00    880,000.00     214,000.00    -   6,258,990.26   2,888,800.00     189,600.00    30,000.00     390,000.00    127,000.00   117,600.00    160,000.00   767,125.00    16,000.00   20,000.00   75,000.00     4,781,034.65   11,040,024.91  

1. แผนงาน
สร้าง 4,204,240.00      960,793.01    879,997.87     213,959.38    -   6,258,990.26  2,888,796.35    189,600.00   29,995.00    389,988.00   126,993.00  117,600.00   160,000.00  767,062.30    16,000.00  20,000.00  75,000.00     4,781,034.65  11,040,024.91  

 - งบบุคลากร 2,331,240.00       2,331,240.00  - 2,331,240.00    

 - งบด าเนินงาน 1,873,000.00       960,793.01    879,997.87     3,713,790.88  - 3,713,790.88    

 - งบลงทุน - - - 

 - งบเงินอุดหนุน 213,959.38    213,959.38     - 213,959.38      

 - งบรายจ่ายอืน่ - 2,888,796.35     189,600.00    29,995.00     389,988.00    126,993.00   117,600.00    160,000.00   767,062.30    16,000.00   20,000.00   75,000.00     4,781,034.65  4,781,034.65    

2. แผนงาน .....................

 - งบบุคลากร 

 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน
 - งบเงินอุดหนุน
 - งบรายจ่ายอืน่

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย  การอาชีพนครไทย

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
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1. ประมาณการรายรบั 34,770,200 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 4,499,910 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจบุัน 2,642,050.00             บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 1,857,860.00             บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2562(ปีต่อไป) ที่คาดวา่จะได้รับ 30,270,290 บาท

งบบุคลากร 6,918,480 บาท

งบด าเนินงาน 3,733,010 บาท

งบลงทุน 14,005,400 บาท

งบเงินอดุหนุน 5,613,400 บาท

งบรายจา่ยอื่น - บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 24,972,370 บาท
งบบุคลากร 11,702,820 บาท

 - เงินเดือน 4,470,480.00     บาท

 - ค่าจา้งประจ า - บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,448,000.00     บาท

 -  ค่าวิทยฐานะ 3,696,000.00     บาท

 -  อื่น ๆ 1,088,340.00     บาท

งบด าเนินงาน 7,235,870 บาท

 - ค่าตอบแทน 3,210,660.00    บาท

 - ค่าใช้สอย 1,317,210.00    บาท

 - ค่าวัสดุ 1,806,000.00    บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค 902,000.00      บาท

งบลงทุน บาท

 -  .............................................. - บาท

งบเงินอุดหนุน 4,943,480 บาท

 -  อดุหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ 127,000.00      บาท

 -  อดุหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม 144,000.00      บาท

 -  อดุหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยฯ 4,672,480.00    บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 1,090,200 บาท

 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน 189,600.00 บาท

 - โครงการออกกลางคัน 30,000.00        บาท

 - โครงการ Fix It Center 390,000.00      บาท

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระ 127,000.00      บาท

 - โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู 117,600.00      บาท

 - โครงการอาชีวะพัฒนา 236,000.00      บาท

 -โครงการอาชีวศึกษา(ลดเวลาเรียน) 16,000.00        บาท

สว่นที ่3 
ประมาณการรายรับ - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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รวมทั้งสิ้น

1,891,010.00     960,000.00     882,000.00      -      -    16,084,190.00 85,000.00  -        40,000.00     1,716,000.00   760,000.00     4,853,400.00 7,488,400.00 2,642,050.00    26,841,024.41       

  งบบคุลากร

 - เงินเดือนขา้ราชการ 4,470,480.00     - - -      -    4,470,480.00   -          -        -              - - -              -              - 4,470,480.00         

 - เงินวิทยฐานะ 369,600.00       - - -      -    369,600.00     -          -        -              - - -              -              - 369,600.00           

 - เงินประจ าต าแหน่ง 201,600.00       - - -      -    201,600.00     -          -        -              - - -              -              - 201,600.00           

 - เงินตอบแทนรายเดือนขา้ราชการ - - - -      -    - -          -        -              - - -              -              - - 

 - ค่าจา้งลูกจา้งประจ า - - - -      -    - -          -        -              - - -              -              - - 

 - เงิน อื่นๆ - - - -      -    - -          -        -              - - -              -              - - 

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,448,000.00     - - -      -    2,448,000.00   -          -        -              - - -              -              - 2,448,000.00         

 - ค่าจา้งครูจา้งสอนชั่วคราว 256,200.00       - - -      -    256,200.00     -          -        -              256,200.00      - 1,639,680.00 1,895,880.00 - 2,152,080.00         

 - ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว - - - -      -    - -          -        -              - - 2,076,120.00 2,076,120.00 - 2,076,120.00         

 - ค่าครองชพีลูกจา้งชั่วคราว - - - -      -    - -          -        -              - - 774,000.00   774,000.00   - 774,000.00           

  งบด าเนินงาน - -              - 

  ค่าตอบแทน - 

 - ค่าเชา่บ้าน - - - -      -    - -          -        -              - - -              -              - - 

 - เงินค่าตอบแทนธุรการนอกเวลา - - - -      -    - -          -        -              - - -              -              100,000.00      100,000.00           

 - เงินค่าตอบแทนเกนิภาระงาน 387,000.00       387,000.00     - -      -    774,000.00     -          -        -              774,000.00      - -              774,000.00   - 1,548,000.00         

 - ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 8,000.00           - - -      -    8,000.00         -          -        -              - - -              -              - 8,000.00              

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 28,000.00         - 10,000.00       -      -    38,000.00       -          -        -              - - -              -              - 38,000.00             

 - ค่าตอบแทน อื่นๆ - 18,000.00       - -      -    18,000.00       -          -        -              - - -              -              - 18,000.00             

  ค่าใช้สอย - 

รวมทั้งสิ้นเปน็เงิน
รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ส่วนที่ 3

สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)
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รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้นเปน็เงิน

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 80,000.00         20,000.00       150,000.00      -      -    250,000.00     -          -        -              50,000.00       222,000.00     -              272,000.00   200,000.00      722,000.00           

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา -                  20,000.00       -                -      -    20,000.00       -          -        -              -                -               -              -              60,000.00        80,000.00             

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 25,000.00         -                -                -      -    25,000.00       -          -        -              14,700.00       -               -              14,700.00     -                39,700.00             

 - ค่าซ่อมแซมอาคารและส่ิงกอ่สร้าง -                  -                50,000.00       -      -    50,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                50,000.00             

 - ค่าจา้งเหมาบริการ -                  -                5,000.00         -      -    5,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                5,000.00              

 - ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 93,810.00         -                -                -      -    93,810.00       -          -        -              128,100.00      -               198,600.00   326,700.00   -                420,510.00           

    ค่าวสัดุ

 - วัสดุส านักงาน 80,000.00         -                100,000.00      -      -    180,000.00     -          -        -              -                -               -              -              40,000.00        220,000.00           

 - วัสดุการศึกษา 393,000.00       202,000.00     250,000.00      -      -    845,000.00     -          -        -              -                -               -              -              -                845,000.00           

 - วัสดุเชื้เพลิงและหล่อล่ืน 140,000.00       -                -      -    140,000.00     -          -        -              196,000.00      -               -              196,000.00   -                336,000.00           

 - วัสดุไฟฟา้และวิทยุ -                  -                10,000.00       -      -    10,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                10,000.00             

 - วัสดุงานบ้านงานครัว -                  -                22,000.00       -      -    22,000.00       -          -        -              -                -               -              -              90,000.00        112,000.00           

 - วัสดุคอมพวิเตอร์ 18,000.00         -                -                -      -    18,000.00       -          -        -              -                60,000.00       -              60,000.00     -                78,000.00             

 - วัสดุกอ่สร้าง -                  30,000.00       80,000.00       -      -    110,000.00     -          -        -              -                -               -              -              50,000.00        160,000.00           

 - วัสดุหนังสือ  วารสาร  ต ารา -                  -                -                -      -    -                -          -         -              -                -               -              -              20,000.00        20,000.00             

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                  -                5,000.00         -      -    5,000.00         -          -        -              -                -               -              -              20,000.00        25,000.00             

     ค่าสาธารณูปโภค(ขัน้ต่ า) -                

 - ค่าไฟฟา้ 220,000.00       110,000.00     110,000.00      -      -    440,000.00     -          -        -              220,000.00      -               -              220,000.00   -                660,000.00           

 - ค่าน้ าประปา 48,000.00         -                -                -      -    48,000.00       -          -        -              72,000.00       -               -              72,000.00     24,000.00        144,000.00           

 - ค่าไปรษณีย์ 4,000.00           3,000.00         -                -      -    7,000.00         -          -        -              5,000.00         -               -              5,000.00       -                12,000.00             

 - ค่าโทรศัพย์ 18,000.00         -                18,000.00       -      -    36,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                36,000.00             

 - ค่าบริการทาง Internet -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                50,000.00       -              50,000.00     -                50,000.00             

      งบลงทุน

        ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง -                
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - อาคารเรียนและปฏิบัติการ พืน้ทีไ่ม่ต่ ากว่า

 1,920 ตารางเมตร จ านวน 1  หลัง

3,501,700.00     -                -                -      -    3,501,700.00   -          -        -              -                -               -              -              -                3,501,700.00         

     ค่าครุภัณฑ์

 - ครุภัณฑ์ห้องเขยีนแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 

จ านวน 1 หน่วย @1,300,000 บาท

1,300,000.00     -                -                -      -    1,300,000.00   -          -        -              -                -               -              -              -                1,300,000.00         

 - รถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  

จ านวน 1 คัน

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              1,375,000.00    1,375,000.00         

 - โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) ขนาด 32 

นิว้ จ านวน 3  เคร่ือง @8,000 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              24,000.00        24,000.00             

 - ปัม๊ลมชนิดเงียบ แบบไร้น้ ามัน จ านวน 1  

เคร่ือง @6,500 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              6,500.00         6,500.00              

 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึก 3 in 1 จ านวน 2 

เคร่ือง @6,500 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              13,000.00        13,000.00             

 - ล าโพงชว่ยสอน ขนาด 50 วัตต์  จ านวน 1

 ชดุ @4,200 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              4,200.00         4,000.00              

 - ตู้ล าโพงขนาด 15 นิว้ 900 วัตต์ จ านวน 2

 ชดุ @8,000 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              16,000.00        16,000.00             

 - เคร่ืองเชื่อมกระตุกตัวถงั  จ านวน 1 เคร่ือง

   @26,000 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              26,000.00        26,000.00             

 - พดัลมติดผนัง  ขนาด 16 นิว้  จ านวน 11 

ตัว @1,850 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              20,350.00        20,350.00             

 - ชดุกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ชดุ @90,000

บาท
-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              90,000.00        90,000.00             
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รวมทั้งสิ้นเปน็เงิน

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล

 แบบที ่1  จ านวน 2  เคร่ือง @22,000 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              44,000.00        44,000.00             

 - เคร่ือง server จ านวน 1 เคร่ือง @50,000

 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              50,000.00        50,000.00             

 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1  เคร่ือง @21,000 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              21,000.00        21,000.00             

 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉดีหมึก

(Inkjet) จ านวน 2 เคร่ือง@7,700 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              15,400.00        15,400.00             

 - โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาด 1200x60x74 ซม

 ขาเหล็ก จ านวน 1 ตัว @3,600 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              3,600.00         3,600.00              

 - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 3 ฟตุ จ านวน 3 

หลัง @26,000 บาท @3,800 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              11,400.00        11,400.00             

 - ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4 ฟตุ จ านวน 1 

หลัง @4,100 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              4,100.00         4,100.00              

 - ตู้เหล็กเกบ็แฟม้ 92x30x89 ซม. จ านวน 1

 หลัง @2,300 บาท

-                  -                -                -      -    -                -                -               -              -              2,300.00         2,300.00              

 - ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 3 ล้ินชกั จ านวน 1 

หลัง   @3,600 บาท

-                  -                -                -      -    -                -                -               -              -              3,600.00         3,600.00              

 - ตู้ไม้เต้ียบานเปิด 80x40x80 ซม.จ านวน 3

 หลัง @2,200 บาท

-                  -                -                -      -    -                -                -               -              -              6,600.00         6,600.00              

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจค็เตอร์ ระดับ XGA 

ขนาด 3000 ANSI Lumens @33,000 บาท

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               165,000.00   165,000.00   -                165,000.00           

     -  งบเงินอุดหนุน
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - ส่ิงประดิษฐคนรุ้นใหม่ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - หุน่ยนต์อาชวีศึกษา -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - โครงงานวิทยาศาสตร์ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - กจิกรรมองค์การ อกท. -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - กจิกรรมองค์การ อวท. -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - การหารายได้ระหว่างเรียน -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - นักเรียนจงัหวัดชายแดนภาคใต้ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - วิทยาลัยเทคโนโลยฐีานวิทยาศาสตร์ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

     -  งบรายจา่ยอ่ืนๆ

 - โครงการสร้างผู้ประกอบการอาชวีศึกษา -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                

 - โครงการกระจายโอกาศทางการศึกษา -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - โครงการออกกลางคัน -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - โครงการ Fixit Center -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - โครงการศูนยฝึ์กอาชพีในสถานศึกษา -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

     โครงการ

     ฝ่ายบริหารทรัพยากร

    งานบคุลากร -          -        -              -                -               -              -              -                -                     

 - โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพือ่เพิม่

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4,000.00           -                -                -      -    4,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                4,000.00              

 - โครงการการจดัองค์ความรู้ทัศนศึกษาดู

งานเพือ่เพิม่ศักยภาพการพฒันาบุคลากร

อยา่งต่อเนือ่ง

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              200,000.00      200,000.00           
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - โครงการจติใส กายแกร่ง เพือ่คุณภาพชวีิต

ทีดี่กว่า

-                  -                3,000             -      -    3,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                3,000.00              

    งานอาคารสถานที่ -                  -                -      -    -          -        -              -                -               -              -                

 - โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ

ไฟฟา้แสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชพีนคร

ไทย

-                  23,000.00       -      -    23,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                23,000.00             

 - โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ า

ปะปาภายในวิทยาลัยการอาชพีนครไทย

-                  23,000.00       -      -    23,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                23,000.00             

 - โครงการพฒันาส านักงาน งานอาคาร

สถานที่
17,000.00         -      -    17,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                17,000.00             

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการ

อาชพีนครไทย

23,000.00         -      -    23,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                23,000.00             

โครงการปรับปรุงพฒันาระบบความ

ปลอดภัยภายในวิทยาลัยการอาชพีนครไทย

-                  -                15,000           -      -    15,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                15,000.00             

   งานทะเบยีน

 - โครงการแสดงความยนิดีกบัผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559

-                  -                -      -    -                -          -        -              -                8,000.00        -              8,000.00       -                8,000.00              

 - โครงการพธิีมอบใบประกาศนียบัตร

ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.

-                  -                -      -    -                -          -        -              -                12,000.00       -              12,000.00     -                12,000.00             

 - โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2560 ในระดับ ปวช. และ ปวส.

-                  5,000.00         -      -    5,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                5,000.00              

 - โครงการจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส านักงาน งาน

ทะเบียน

10,000.00         -                -      -    10,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                10,000.00             

 - โครงการงานทะเบียนสัญจร -                  -                4,000             -      -    4,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                4,000.00              
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

    งานบริหารงานทั่วไป

 - โครงการประชมุบุคลากรและ

คณะกรรมการวิทยาลัย

-                  -                4,000             -      -    4,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                4,000.00              

     งานพัสดุ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมส านักงานพสัดุ -                  -                20,000           -      -    20,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                20,000.00             

     งานประชาสัมพันธ์ -                  -                -      -    -          -        -              -                -               -              -                

 - โครงการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติผู้สร้างชื่อเสียง

ให้แกว่ิทยาลัยฯ

-                  -                2,000             -      -    2,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                2,000.00              

 - โครงการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์รับ

สมัครนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2561

-                  -                2,000             -      -    2,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                2,000.00              

     ฝ่ายวชิาการ

     งานหลักสูตรการเรียนการสอน

 - โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถาน

ประกอบการของนักเรียนระดับ ปวช. 1

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                30,000.00       -              30,000.00     -                30,000.00             

 - โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชการ 

Open House

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                20,000.00       -              20,000.00     -                20,000.00             

 - โครงการเชญิผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ 

ด้านภาษาและกลุ่มอาชพี

6,000.00           -                -                -      -    6,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                6,000.00              

 - โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาร่วมกบัสถานประกอบการ

4,000.00           -                -                -      -    4,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                4,000.00              

 - โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน

ของครูผู้สอน

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              1,000.00         1,000.00              
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - โครงการแขง่ขนัทักษะวิชาชพีระดับ

สถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2561

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                20,000.00       -              20,000.00     -                20,000.00             

 - โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเขยีน

แผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชพี

-                  5,000.00         -                -      -    5,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                5,000.00              

     งานวดัผลและประเมินผล

  - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านอาชวีศึกษา (V-NET)

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                1,500.00        -              1,500.00       -                1,500.00              

  - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชพี -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                2,000.00        -              2,000.00       -                2,000.00              

  - โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

จากกรมพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 พษิณุโลก

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                1,500.00        -              1,500.00       -                1,500.00              

  - โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการวัดผล

และประเมินผล

-                  3,000.00         -                -      -    3,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                3,000.00              

     งานอาชีวศึกษาระบบทวภิาคี -                  -                -      -    -          -        -              -                -               -              -                

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 

ฝึกงานในสถานประกอบการ ร่วมกบัสถาน

ประกอบการ

-                  4,000.00         -                -      -    4,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                4,000.00              

 - โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคี

และผู้ปกครองเพือ่สร้างความเขา้ใจเง่ือนไข

การเรียนระบบทวิภาคี

-                  5,000.00         -                -      -    5,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                5,000.00              

 - โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน

 และฝึกอาชพีร่วมกบัสถานประกอบการ

-                  2,000.00         -                -      -    2,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                2,000.00              
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รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้นเปน็เงิน

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน 

และฝึกอาชพีในสถานประกอบการ

-                  75,000.00       -                -      -    75,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                75,000.00             

 - โครงการเพิม่ระดับความพงึพอใจของ

สถานประกอบการ หน่วยงาน ชมุชน ทีม่ีต่อ

นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

-                  1,000.00         -                -      -    1,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                1,000.00              

 - โครงการจดัท าสมุดบันทึกการเรียนรู้จาก

การฝึกอาชพีในสถานประกอบการ (ระดับ 

ปวส.)

-                  -                -                -      -    -                -          -        20,000.00     -                -               -              20,000.00     -                20,000.00             

 - โครงการจดัท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับ

การฝึกงานในสถานประกอบการ (ระดับ 

ปวช.)

-                  -                -                -      -    -                -          -        20,000.00     -                -               -              20,000.00     -                20,000.00             

    งานสื่อการเรียนการสอน
 - Active Learning ด้วยโปรแกรม Office 

365
-                  -                10,000.00       -      -    10,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                10,000.00             

    งานวทิยบริการและห้องสมุด

 - โครงการเรารักษ์ภาษา -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                2,000.00        -              2,000.00       -                2,000.00              

 - โครงการห้องสมุดเคล่ือนที่ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                2,000.00        -              2,000.00       -                2,000.00              

    แผนกวชิาช่างเทคนิคพ้ืนฐาน
 - โครงการพฒันาห้องเขยีนแบบเทคนิค

เบือ้งต้น
20,000.00         -                -                -      -    20,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                20,000.00             

    แผนกวชิาสามัญสัมพันธ์

 - สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                5,000.00        -              5,000.00       -                5,000.00              
 - การประกวดและแขง่ขนัโครงงาน

วิทยาศาสตร์
-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                25,000.00       -              25,000.00     -                25,000.00             

 - English Day -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                3,000.00        -              3,000.00       -                3,000.00              

 - Christmad Day -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                3,000.00        -              3,000.00       -                3,000.00              

 - อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒธรรม -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                5,000.00        -              5,000.00       -                5,000.00              
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รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้นเปน็เงิน

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

    แผนกวชิาช่างไฟฟ้าก าลัง

 - โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาไฟฟา้

ก าลัง

-                  10,000.00       -                -      -    10,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                10,000.00             

    ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

    งานประกันคุณภาพฯ

 - โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพใน

สถานศึกษา

8,000.00           -                -                -      -    8,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                8,000.00              

 -  โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับ

การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -               -              -              100,000.00      100,000.00           

    งานวจิยั พัฒนานวตักรรมฯ

 - โครงการประกวดโครงงาน  โครงการตาม

หลักปรัชญาเสรษฐกจิพอเพยีง

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                8,000.00        -              8,000.00       -                8,000.00              

 - โครงการจดัประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่น

ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                25,000.00       -              25,000.00     -                25,000.00             

 - โครงการวิจยัและพฒันาเพือ่สร้างองค์

ความรู้
-                  -                10,000.00       -      -    10,000.00       -          -        -              -                -               -              -              -                10,000.00             

 - โครงการจดัแสดงผลงานวิจยัของครู -                  -                2,000.00         -      -    2,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                2,000.00              

 - โครงการพฒันาทักษะด้านหุน่ยนต์อาวชวี

ศึกษา

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                50,000.00       -              50,000.00     -                50,000.00             

    งานความร่มมือฯ

 - โครงการลงนามความร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการ

-                  9,000.00         -                -      -    9,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                9,000.00              
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รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้นเปน็เงิน

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - โครงการระดมทรัพยากรในการจดัการ

อาชวีศึกษากบัเครือขา่ย

-                  5,000.00         -                -      -    5,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                5,000.00              

    งานศูนยข์้อมูลสารสนเทศ

 - โครงการซ่อมบ ารุงและขยายการให้บริการ

ระบบเครือขา่ยสารสนเทศในสถานศึกษา

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                40,000.00       -              40,000.00     -                40,000.00             

 - โครงการศึกษาความพงึพอใจในการ

ให้บริการระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูล

สารสนเทศ

-                  -                1,000.00         -      -    1,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                1,000.00              

 - โครงการสร้างความเขา้ใจและ

ประชาสัมพนัธ์ในการใชง้านระบบศูนย์

เครือขา่ยก าลังคนอาชวีศึกษา

-                  -                -      -    -                -          -        -              -                4,000.00        -              4,000.00       -                4,000.00              

 - โครงการพฒันาระบบป้องกนัการบุกรุก

ระบบฐานขอ้มูลและป้องกนัไวรัส

-                  -                -      -    -                -          -        -              -                40,000.00       -              40,000.00     -                40,000.00             

    งานวางแผนและงบประมาณ

 - โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการการจดัท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562

-                  -                8,000.00         -      -    8,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                8,000.00              

    งานส่งเสริมฯ

 - โครงการเพิม่ศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาในสถานศึกษา

(การศึกษาดูงาน)

-                  -                -                -      -                20,000.00  -        -              -                -               -              20,000.00     -                20,000.00             

 - โครงการเพิม่ศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาในสถานศึกษา

(การอบรมเขยีนแผนธุรกจิ)

-                  -                -                -      -    -                20,000.00  -        -              -                -               -              20,000.00     -                20,000.00             
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - โครงการเพิม่ศักยภาพศูนยบ์่มเพาะ

ผู้ประกอบการอาชวีศึกษาในสถานศึกษา

(การพฒันาศูนยบ์่มเพาะ)

-                  -                -                -      -    -                45,000.00  -        -              -                -               -              45,000.00     -                45,000.00             

    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

    งานโครงการพิเศษฯ

 - โครงการฝึกอาชพี 108 อาชพี -                  -                5,000.00         -      -    5,000.00         -          -        -              -                -              -              -                5,000.00              

 - โครงการเทศบาลและ อบต. เคล่ือนที่ -                  -                5,000.00         -      -    5,000.00         -          -        -              -                -              -              -                5,000.00              

 - โครงการศูนยซ่์อมสร้างเพือ่ชมุชน (Fix It 

Center)

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -              -              -                -                     

 - โครงการอาชวีอาสาเทศกาลปีใหม่และ

เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                -              -              -                -                     

 - โครงการอาชวีศึกษาบริการวิชาการและ

วิชาชพี

-                  -                5,000.00         -      -    5,000.00         -          -        -              -                -              -              -                5,000.00              

 - โครงการบริการวิชาการและวิชาชพีใน

โรงเรียนสังกดั สพฐ. หน่วยงานของรัฐและ

เอกชน

-                  -                1,000.00         -      -    1,000.00         -          -        -              -                -              -              -                1,000.00              

 - โครงการออกหน่วยบริการวิชาชพีจงัหวัด

และอ าเภอเคล่ือนที่

-                  -                10,000.00       -      -    10,000.00       -          -        -              -                -              -              -                10,000.00             

    งานปกครอง

 - โครงการตรวจเยี่ยมหอพกันักศึกษา -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                1,000.00        -              1,000.00       -                1,000.00              

 - โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 

26 มิถนุายน

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                1,000.00        -              1,000.00       -                1,000.00              

 - โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดและอาวุธใน

สถานศึกษา

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                1,000.00        -              1,000.00       -                1,000.00              
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รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - โครงการท าบัตรติดรถจกัรยานยนต์ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                2,000.00        -              2,000.00       -                2,000.00              

 - โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

และอบายมุข

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                5,000.00        -              5,000.00       -                5,000.00              

    งานสวสัดกิารนักเรียน นักศึกษา

 - โครงการจดัซ้ือเวชภัณฑ์ยา -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                5,000.00        -              5,000.00       -                5,000.00              

 - โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดในนักเรียน 

นักศึกษา

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                1,000.00        -              1,000.00       -                1,000.00              

 - โครงการปรับปรุงพฒันางานสวัสดิการ -                  -                2,000.00         -      -    2,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                2,000.00              

 - โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล -                  -                8,000.00         -      -    8,000.00         -          -        -              -                -               -              -              -                8,000.00              

    งานแนะแนวอาชีพฯ

 - โครงการสอบถามความพงึพอใจของสถาน

ประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา ปีการศึกษา  2560

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                1,000.00        -              1,000.00       -                1,000.00              

 - โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชพี -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                10,000.00       -              10,000.00     -                10,000.00             

 - โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                5,000.00        -              5,000.00       -                5,000.00              

 - โครงการปัจฉมินิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                3,000.00        -              3,000.00       -                3,000.00              

 - โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาฯ -                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                2,000.00        -              2,000.00       -                2,000.00              

    งานกิจกรรมนักศึกษา

 - โครงการพฒันาจติค่ายคุณธรรม จริยธรรม
-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                5,000.00        -              5,000.00       -                5,000.00              

 - โครงการอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือเนตรนารี

วิสามัญ

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                20,000.00       -              20,000.00     -                20,000.00             

 - โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์

-                  -                -                -      -    -                -          -        -              -                10,000.00       -              10,000.00     -                10,000.00             
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รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้นเปน็เงิน

รายการค่าใช้จา่ย/รายจา่ยตามงบประมาณ

ผลผลิต โครงการ

แผนการใช้จา่ยเงินตามแผนปฏิบตักิาร (ป ีงปม.2561) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

เงินรายได(้บกศ.)

 - โครงการวันไหว้ครูชา่งและครูสามัญ - - - -      -    - -          -        -              - 24,000.00       -              24,000.00     - 24,000.00             

 - โครงการกฬีาสีวิทยาลัยการอาชพีนครไทย - - - -      -    - -          -        -              - 25,000.00       -              25,000.00     - 25,000.00             

 - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริม

ภาวะผู้น า

- - - -      -    - -          -        -              - 1,000.00        -              1,000.00       - 1,000.00              

 - โครงการกฬีาสัมพนัธ์และนันทนาการเพือ่

พฒันาบุคลิกภาพ

- - - -      -    - -          -        -              - 5,000.00        -              5,000.00       - 5,000.00              

 - โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง่ - - - -      -    - -          -        -              - 3,000.00        -              3,000.00       - 3,000.00              

 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม - - - -      -    - -          -        -              - 10,000.00       -              10,000.00     - 10,000.00             

 - โครงการประชมุองค์การนักวิชาชพีฯ - - - -      -    - -          -        -              - 10,000.00       -              10,000.00     - 10,000.00             

 - โครงการจดัซ้ือวัสดุส านักงานฝ่ายพฒันา

กจิการนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 2561

- - 4,800.00         -      -    4,800.00         -          -        -              - - -              -              - 4,800.00              

  งานครูที่ปรึกษา

 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ

นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561

- - - -      -    - -          -        -              - 5,000.00        -              5,000.00       - 5,000.00              

 - โครงการสร้างเครือขา่ยสานสายใยพบ

ผู้ปกครอง

- 10,000.00       - -      -    10,000.00       -          -        -              - - -              -              - 10,000.00             

  ส ารองเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม

นโยบาย สอศ./กระทรวง/จงัหวดั/ประเทศ

- - -      -    - -          -        -              - - -              -              626,584.41      626,584.41           
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  อบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายรังสรรค์       ทองสินธุ์  
ต าแหน่ง  ข้าราชการครู ค.ศ.2 โทรศัพท์   055 - 363095 
โทรสาร   055 -  363207 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4027414 
 E-maill  rang-sun@windowslive.com 

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมส าคัญที่จัดข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้บุคลากร

ที่เข้ามาใหม่เกิดความคุ้นเคย  เข้าใจสภาพการท างานในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยในด้านต่าง ๆ ช่วย
ให้บุคลากรสามารถปรับตัวได้ถูกต้อง  มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ  ได้ทราบบทบาทของตนเอง  
ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดขึ้น  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจนโยบาย และ
เงื่อนไขต่าง ๆ  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์  กระบวนการทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพและจิตส านึก “ความเป็นครู”  และ “บุคลากรสายสนับสนุน”  เป็นการพัฒนาการ
ให้บริการของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ  สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยการอาชีพนครไทยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน   

ดังนั้น  งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร   จึงจัดท าโครงการดังกล่าว  เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวิทยาลัยร่วมกัน  ตลอดจนเพ่ือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การสร้าง
ความคุ้นเคยต่อเพ่ือนร่วมงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้
มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งข้ึนต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ(Output)

4.1  เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและ
สายสนับสนุน 

4.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับรู้นโยบาย  เปูาหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดิการ  โอกาส
ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน   

4.3  เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด 
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5.  ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
 5.1  มีการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและ
สายสนับสนุน 
 5.2 ได้รับรู้นโยบาย  เปูาหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดิการ  โอกาสความก้าวหน้า และระบบการ
บริหารงาน   
 5.3 มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด  
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 6.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน   
บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมอบรมความรู้   
 6.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน   
บุคลากรสายสนับสนุน  ได้รับความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสายการสอนและสายสนับสนุน 
 6.3  บุคลากรมีความสามัคคีและมีระบบการท างานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความส าเร็จต่อสถานศึกษา 
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมลีลาวดี   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 8.1 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับความรู้ด้านนโยบาย  เปูาหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดิการ  
โอกาสความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน   
 8.2 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ  สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตในวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย  
 8.3 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน   
บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมอบรมความรู้ 

คน 

เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน   
บุคลากรสายสนับสนุน  ได้รับความรู้
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

 

เชิงเวลา เดือน เมษายน  2561 1เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการ  การจัดองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายรังสรรค์       ทองสินธุ์      
  ต าแหน่ง  ข้าราชการครู ค.ศ.1            โทรศัพท์   055 - 363095 
 โทรสาร   055 -  363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4027414 
 E-maill  rang-sun@windowslive.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรหรือสถานศึกษาต่างมุ่งเน้นถึงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกระบบราชการ ท าให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา  การขับเคลื่อนให้
สถานศึกษามีการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  เพ่ือให้เป็นไปตามพันธ์กิจและเปูาหมายของวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย สิ่งส าคัญ  คือ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นสิ่ง
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมี
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความช านาญทักษะในด้านวิชาชีพจากแหล่งความรู้ต่างๆ     
 ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษา
หาความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษาดูงานมาช่วยพัฒนางานด้านการ
เรียนการสอนและงานส านักงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
4.  ผลผลิตโครงการ(Output) 
 4.1  พัฒนาบุคลากรโดยวิธีเรียนรู้ความส าเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ปฏิบัติงานราชการ 
 4.2  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์
 4.3  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างบุคคล และระหว่าง
สถานศึกษา 
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5.  ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
 5.1  บุคลากรเรียนรู้ความส าเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีของการปฏิบัติงานราชการ 
 5.2  บุคลากรมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
 5.3  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างบุคคล และระหว่าง
สถานศึกษา 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 6.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมการจัดองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงาน     
 6.2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิ เศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน  บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนา
ตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป 
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
 - 
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 8.1  มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
อย่างต่อเนื่อง 
 8.2  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างด้านบุคลากร และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3  บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษ
สอนบุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมการ
จัดองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงาน 

70  คน 

เชิงคุณภาพ บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่
ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนา
ตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป 

- 

เชิงเวลา เดือน มีนาคม  2561 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 200,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการ  จิตใส กายแกร่ง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายรังสรรค์       ทองสินธุ์      
  ต าแหน่ง  ข้าราชการครู ค.ศ.1   โทรศัพท์   055 - 363095 
 โทรสาร   055 -  363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4027414 
 E-maill  rang-sun@windowslive.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีความตระหนักและความมุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการในด้านสุขภาพ ให้กับบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีทางด้านสุขภาพกาย
และใจ  ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  อารมณ์  และสติปัญญา  
โดยต้องการให้บุคลากรสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ด้วยการออกก าลังกาย  
สร้างสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพพลานามัยดี  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี  มีน้ าใจซึ่งกันและกันต่อเพ่ือนร่วมงาน 
 ดังนั้น  งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร   จึงจัดท าโครงการดังกล่าว  เพ่ือมุ่งเน้นตระหนัก
การออกก าลังกายให้เป็นกิจวัตรประจ าวันที่ถูกต้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์
ด้านสุขภาพท่ีดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 
4.  ผลผลิตโครงการ(Output) 
 4.1 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคร้ายออกก าลังกายที่
ถูกต้องและเหมาะสม  
 4.2 เพ่ือสร้างสัมพันธ์ไมตรี  รู้รักสามัคคีในการท างาน และเพ่ือประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
5.  ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
 5.1 บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคร้ายออกก าลังกายที่ถูกต้องและ
เหมาะสม  
 5.2 มีสัมพันธ์ไมตรี  รู้รักสามัคคีในการท างาน เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต  
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6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 6.1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม  
 6.2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน 
บุคลากรสายสนับสนุน  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี  
7.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
8.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
และบุคลากรสายสนับสนุน  มีสุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี   
 8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
และบุคลากรสายสนับสนุน มีภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคร้าย และสามารถน าความรู้สู่เพ่ือนบ้าน และชุมชน
เพ่ือรักษ์สุขภาพกันอย่างถ้วนหน้า 
 8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
และบุคลากรสายสนับสนุน  รู้รักสามัคคี  สร้างไมตรีสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน  
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ

ทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนุน   
คน 

เชิงคุณภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี  - 
เชิงเวลา เดือน มกราคม 2561 – มีนาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 
 ต าแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  โทรศัพท์  055-363-95 
  โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
 E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและพักครูเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมถึง
ระบบแสงสว่าง  ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และช ารุด    จะต้องปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้ง
ท าความสะอาด   เพ่ือให้มีห้องเรียนที่ดีพร้อมประหยัดพลังงาน และมีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือให้ห้องเรียน และอาคารเรียนมีระบบแสงสว่างที่สมบูรณ์และสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเรียนการสอน 
 4.2   เพ่ือให้การเตรียมการเรียน การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา 
 4.3   ห้องเรียนและอาคารเรียนและได้รับการพัฒนาระบบแสงสว่าง 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 5.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ  
 5.2ห้องเรียนและพักครูเป็นส านักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 

ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
 

mailto:nakhonthaimail@gmail.com
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7.  พ้ืนที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ห้องเรียนและห้องพักครูมี แสงสว่างที่เพียงพอและประหยัดพลังงานไฟฟูามีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากการใช้งานระบบไฟฟูา 
 8.2  มีวัสดุอุปกรณ์ที่ระบบไฟฟูาที่มีมาตรฐานใช้ในงานแสงสว่างและระบบไฟฟูาในวิทยาลัยฯ 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ  - 

เชิงคุณภาพ ห้องเรียนและพักครูเป็นส านักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่
เพียงพอ เป็นระเบียบและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น 

- 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 23,000    บาท 
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 

 ต าแหน่ง   พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  โทรศัพท์  055-363-95 
 โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
 E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและอาคารเรียน  ห้องน ้า ระบบน ้าประปา  ต้องเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา และช้ารุด  จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั งท้าความสะอาด  เพ่ือให้มีระบบ
น ้าประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน  ของนักเรียนนักศึกษา ต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.1  เพ่ือให้มีระบบน้ าประปาที่สมบูรณ์  และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 3.2  ห้องน้ าและอาคารเรียนได้รับการพัฒนาระบบน้ าประปาและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ของวิทยาลัยฯ 

4.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 มีระบบน้ าประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค 
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 มีระบบน ้าประปาที่เพียงพอและประหยัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 

ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีระบบน้ าประปา  ที่เพียงพอ สะอาด และประหยัด 

 2.  มีวัสดุอุปกรณ์ที่ระบบประปาที่มีมาตรฐานในการจ่ายน้ าประปา 

 

mailto:nakhonthaimail@gmail.com
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9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ มีระบบน้ าประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค  - 

เชิงคุณภาพ มีระบบน ้าประปาที่เพียงพอและประหยัด มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 23,000    บาท 
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการพัฒนาส านักงาน งานอาคารสถานที่ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 
 ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน  โทรศัพท์  055-363-95 
 โทรสาร  055-263-207  โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
 E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันงานอาคารสถานที่  เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และ เป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติงานโครงสร้างต่างๆนั้นมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ียังใช้งานได้มาเป็นระยะเวลานานจึงท าให้วัสดุ
ที่จัดเก็บไว้ใช้ในงานอาคารเพ่ิมมากขึ้น และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ท าความสะอาด และ น้ ายาท าความ
สะอาด รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางของการเบิกจ่ายวัสดุและน้ ายาท าความสะอาดของแต่ละสาขางานจึง
ท าให้พ้ืนที่ของส านักงานอาคารไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอนั้นงาน
อาคารสถานที่จึงด าเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานอาคารสถานที่ให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานและ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพ่ือให้มีพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
 4.2  เพ่ือให้มีพ้ืนที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 มีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมมากข้ึน 
     ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
 ส านักงานอาคารสถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีพื้นท่ีจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 2.  มีพ้ืนที่ใช้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมมากข้ึน - 
เชิงคุณภาพ ส านักงานอาคารสถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

มากขึ้น 
- 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 17,000    บาท 
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 
 ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95 
 โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
 E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน
วิชาชีพของอ าเภอนครไทย  ท าให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจ านวนมาก  และเป็นศูนย์กลางของการ
พักผ่อนออกก าลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน  ของนักเรียนและคนในชุมชน  แต่สถานที่และภูมิทัศน์
ปัจจุบันยังไม่เอ้ืออ านวย ดังนั้นเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ  ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ
ทางวิทยาลัยฯ  จึงควรด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 ภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวิทยาลัยฯ 
 4.2  เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เข้ามาติดต่อราชการ 
 4.3  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ร่มเย็น เหมาะกับการเรียนรู้ 
 4.4  ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเป็นผู้รักธรรมชาติ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ  ส่วนหย่อมที่เอ้ือต่อการพักผ่อน 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  มีส่วนหย่อมที่เอ้ือต่อการพักผ่อน 
 8.2  วิทยาลัยฯเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชน 
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9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ - 
เชิงคุณภาพ ส่วนหย่อมที่เอ้ือต่อการพักผ่อน - 
เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 23,000    บาท 
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 
 ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95 
 โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
 E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีปริมาณนักเรียนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ น บุคลากรของ
วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีเพ่ิมมากขึ น รวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเป็นหน่วยงาน
ราชการที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการเป็นจ้านวนมากนั น จึงท้าให้ต้องมีการดูแลความปลอดทั งในด้านราง
กายและทรัพย์สินของนักเรียนนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้ามาใช้บริการ และ ทรัพย์สินของทางวิทยาลัย
การอาชีพนครไทยนั น งานอาคารสถานที่ได้ท้าการติดตั งกล้องวงจรปิดเพ่ือดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้ามาใช้บริการ และ ทรัพย์สินของทางวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  แต่
เนื่องด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานของวัสดุอุปกรณ์กล่องวงจรปิดจึงช้ารุด เสียหาย การท้างานมี
ประสิทธิภาพลดน้อยลงนั น งานอาคารสถานที่จึงด้าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัย
ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย (ปรับปรุงระบบกล่องวงจรปิด) เพ่ือให้ระบบรักษาความปลอดภัย
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีประสิทธิภาพมากขึ น 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1 เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4.2 เพื่อให้มีการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 5.1  พ้ืนที่ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยการบันทึกข้อมูล 
จากกล้องวงจรปิด 
 5.2  สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ลดการสูญเสียทรัพย์สินของนักเรียนนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้ามาใช้บริการ และ ทรัพย์สิน
ของทางวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ - 
เชิงคุณภาพ ส่วนหย่อมที่เอ้ือต่อการพักผ่อน - 
เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 15,000    บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระดับ ปวช.และ ปวส 

  ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผ้ว   

  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน   โทรศัพท์  055-363-95 
   โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-4757-428   

    E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
  ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสองระดับ  และทางวิทยาลัยฯก็ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ ปี และงานทะเบียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว 
 งานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ขึ้นเพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกผันในสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

4.1.เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

 4.2.เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
5.1 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา 

 5.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 
 5.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศึกษาท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  

6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส าเร็จการศึกษา จ านวน 232คน  
 6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ส าเร็จการศึกษาจ านวน 95 คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3  และ  ปวส.2   ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  

 ห้องประชุมตึกวิทยบริการห้องสมุด 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

8.1 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา 
 8.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 
 8.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศึกษาท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 327 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาพร้อมเพียงกันทุกแผนกวิชา  
เชิงเวลา กุมภาพันธ์-มีนาคม  
เชิงค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส 

  ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผ้ว   

 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  โทรศัพท์  055-363-95 
  โทรสาร  055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-4757-428   

  E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 จากที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากที่ด าเนิ นการรับ
นักศึกษาเข้าจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนก็จะด าเนินการจัดท าใบแสดงผลการเรียน  (ใบ 
รบ.) ให้กับนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอจบ  และนักศึกษาก็จะต้องติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ 
รบ.) ของตนเองและน าไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาในการศึกษาต่อหรือหางานท า 
 งานทะเบียน  จึงจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  เพ่ือเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจและสร้างจิตส านึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาที่สามารถผ่านอุปสรรค
ต่างๆ มาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา   
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

4.1.เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

  4.2.เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

5.1 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา 
 5.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 
 5.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศึกษาท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส าเร็จการศึกษา จ านวน   232   คน  
 6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ส าเร็จการศึกษา จ านวน 95 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3  และ  ปวส.2   ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  

 ห้องประชุมตึก วิทยบริการห้องสมุด 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

8.1 นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา 
 8.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 
 8.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศึกษาท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 327 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาพร้อมเพียงกันทุกแผนกวิชา  

เชิงเวลา กุมภาพันธ์-มีนาคม  
เชิงค่าใช้จ่าย 12,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  

 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผ้ว   

 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  โทรศัพท์  055-363-95 
 โทรสาร  055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-4757-428   

 E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา 

 ตัวบ่งชี้ที่  1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.7 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

  จากที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   โดยมีแผนการเรียน

ควบคู่กับการรับสมัครนักเรียนให้มีผู้เรียนครบตามจ านวนที่ได้วางแผนไว้  ตามระเบียบของงานแผน

วิทยาลัยฯ  เพราะประเทศต้องการก าลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/

สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ  โดยการเพ่ิมปริมาณผู้เรียน คือใคร

อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการ   สอนร่วมกันอย่าไปกระจุกอยู่ที่ใดที่

หนึ่ง ซึ่งงานทะเบียนเป็นผู้จัดท าการรับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และ

ลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

4.1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้เรียนตามสาขาท่ีต้องการ 
 4.2 เพ่ือให้นักศึกษามีวิชาชีพติดตัวไปท างานในอนาคต 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

5.1 นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชีพสามารถน าไปใช้ในวันข้างหน้าได้ 
 5.2 นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 5.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศึกษาท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1.1 มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนกับ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจ านวนมาก  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 มีนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น  ปวช.1 และ ปวส.1 สมัครเรียนทุกแผนกวิชาตามเปูาหมายที่
ก าหนด 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  

  ห้องประชุมลีลาวดี 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

8.1 นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชีพสามารถน าไปใช้ในวันข้างหน้าได้ 
 8.2 นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 8.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศึกษาท่ีได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ตามแผนการเรียนจ านวน 

420 
คน 

เชิงคุณภาพ มีนักเรียน นักศึกษา เพิ่มจากแผน 500 คน 
เชิงเวลา มีนาคม-เมษายน 2 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานทะเบียน 

ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผ้ว    

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน     โทรศัพท์  055-363-95 
โทรสาร  055-263-207      โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-4757-428   

 E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี ที่ 2.2   ระดับคุณภาพในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรระยะสั้น โดยรับสมัครนักเรียนให้

มีผู้เรียนครบตามจ านวนตามแผนที่วางไว้  ประเทศไทยต้องการก าลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่

พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ  โดยการ

เพ่ิมปริมาณผู้เรียน คือใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอน ซึ่ง

งานทะเบียนเป็นผู้รับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และลงทะเบียนเรียนตาม

วัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป 

 งานทะเบียน  จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา จัดเก็บข้อมูล 

ซึ่งผลการเรียนและเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

4.1 เพ่ือมีวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานในการจัดท าเอกสารของ งานทะเบียน 
  4.2 เพ่ือมีอุปกรณ์ส าหรับจัดท าเอกสารงานทะเบียน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

5.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 6.1 เชิงปริมาณ  
 6.1.1 เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในการจัดท าเอกสาร 
 6.1.2 เพ่ือให้ห้องงานทะเบียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 

   ห้องงานทะเบียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

8.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.2 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานครบตามเปูาหมาย - 
เชิงคุณภาพ ได้วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงานครบตามเปูาหมาย - 

เชิงเวลา เมษายน-พฤษภาคม 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  งานทะเบียนสัญจร 

 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผ้ว  

 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  โทรศัพท์  055-363-95 
 โทรสาร  055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-4757-428   

 E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี ที่ 2.2   ระดับคุณภาพในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

 วิทยาลัยฯ ได้ด า เนินการจัดการเรียนการสอนทั้ งหลักสูตรระยะสั้ นและหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้ผู้ส า เร็จการศึกษา

ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา ตามระเบียบของงานวัดผลและประเมินผล  ซึ่งงาน

ทะเบียนเป็นผู้จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา   งานทะเบียนจะ

ด าเนินการจัดท าใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอจบ และ

นักเรียน นักศึกษาจะต้องติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.)  เพ่ือให้มีความถูกต้องของ

ระเบียนแสดงผลการเรียน 

 งานทะเบียน มีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมงานทะเบียนสัญจรเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาที่คาด

ว่าจะส าเร็จการศึกษาตรวจความถูกต้องของ ใบแสดงผลการเรียน แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขางานที่

เรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของที่เรียนและรายวิชาที่เรียนว่าครบตามหลักสูตรและข้อมูล

ต่างๆเพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 

 4.1   เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของใบแสดงผลการเรียน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

5.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  
6.1 เชิงปริมาณ  

 6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส าเร็จการศึกษา    จ านวน   232   คน  
 6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส าเร็จการศึกษา จ านวน 95 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3  และ  ปวส.2   ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : . 

8.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  8.2 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 327 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาพร้อมเพียงกันทุกแผนกวิชา - 

เชิงเวลา พฤศจิกายน-ธันวาคม - 
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการประชุมบุคลากรและคณะกรรมการวิทยาลัย 

  ผู้ประสานงานชื่อ – นามสกุล  นางสุภาวดี  บุญนาค 

     ต าแหน่ง พนักงานทั่วไป (ครู)   โทรศัพท์  055 - 363095 

     โทรสาร  055 – 363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 31311043 

     E-mail  Boos_2122@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี ที่ 2.2   ระดับคุณภาพในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  40  วรรคสอง  บัญญัติว่า  ให้มีคณะกรรมการ

สถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับ  และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  จึงจ าเป็นต้องจัดให้ประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจ าทุกภาคเรียน  อย่างน้อยปีการศึกษาละ  2  ครั้ง  ซึ่งการประชุม

แต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์

เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และอ่ืนๆ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นการประชุมที่ส าคัญ

และจ าเป็นยิ่ง  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  4.1  เพ่ือก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ และนโยบาย 

 4.2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ 

 4.3. เพ่ือประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยฯ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

            5.1   เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวิทยาลัยร่วมกัน  ตลอดจนเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์  การสร้างความคุ้นเคยต่อเพ่ือนร่วมงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อ

ประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป 



64 
 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

            6.1 เชิงปริมาณ 

            6.1.1  จัดประชุมทุกภาคเรียน  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

           6.2 เชิงคุณภาพ 

           6.2.1  คณะกรรมการฯ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ

วิทยาลัยฯ อีกท้ังการประสานการท างานระหว่างวิทยาลัยและคณะกรรมการฯเป็นไปด้วยดี 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   

   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :      

  8.1  จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ สามารถก ากับ ส่งเสริม และ

สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อีกทั้งการประสานการท างานระหว่างวิทยาลัย

และคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย คน 
เชิงคุณภาพ คณะกรรมการฯ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการ

ด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อีกทั้ง
การประสานการท างานระหว่างวิทยาลัยและ
คณะกรรมการฯเป็นไปด้วยดี 

- 

เชิงเวลา เดือน มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมส านักงานพัสดุ  
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายสมชาย  จันทร์ศรี 
ต าแหน่ง   พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  โทรศัพท์  055-363-95 
โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-7408449 
E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐาน ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน

วิชาชีพของอ้าเภอนครไทย  ท้าให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจ้านวนมาก  และอาคารส้านักงานพัสดุมี
สภาพเก่า  ช้ารุด ทรุดโทรม   ท้าให้สถานทีแ่ละอาคารส้านักงานและภูมิทัศน์ปัจจุบันยังไม่เอื ออ้านวย  
ทางงานพัสดุ  จึงควรด้าเนินการปรับปรุงอาคารและซ่อมแซมส้านักงานพัสดุ ใหม่ 
 ดังนั นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ  ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของทางวิทยาลัยฯ  
จึงควรด้าเนินการปรับปรุงอาคารและซ่อมแซมส้านักงานพัสดุ ใหม่ ในบริเวณวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของส านักงานพัสดุ  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้มาติดต่อราชการ   
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของส านักงานพัสดุ  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้มาติดต่อราชการ   
6. กลุ่มเปูาหมาย : 

ส านักงานพัสดุใหม่ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 อาคารพัสดุวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของส านักงานพัสดุ  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้มาติดต่อราชการ   
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของส านักงานพัสดุ และซ่อมแซม

ส านักงานพัสดุใหม่  
 

เชิงคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้มาติดต่อราชการ  ภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ  

 

เชิงเวลา  - 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000.00 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย 
    ผู้ประสานงาน    นางสาวจณิฎตา  สุค าภา     
    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์    โทรศัพท์    055-363095 
    โทรสาร  055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  062-916-9985 
    E-mail  zuza_vaa@hotmail.com   
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้จัดนักเรียน นักศึกษาและครูเข้าร่วมการแข่งขันตาม
กิจกรรม/โครงการ/งานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม/โครงการ/งานของระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค 
ระดับประเทศ ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันนั้นบางประเภทได้รับรางวัลท าให้วิทยาลัยฯ ได้รับชื่อเสียง 
เกียรติบัตรและโล่รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของวิทยาลัย  
   ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์   จึงเห็นความส าคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักเรียน 
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม/โครงการ/งานต่างๆ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ 
4.  ผลผลิตโครงการ (Out put) 
      -  ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัล 
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
      -  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรม/โครงการ/งาน และได้รับรางวัลต่างๆ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ 
6.  กลุ่มเปูาหมาย  
       -  ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
               วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
 



68 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1  วิทยาลัยฯ มีเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
  8.2   สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเลือก
ศึกษาต่อกับวิทยาลัยฯ 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน 

นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเข้า
ร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัล 

จ านวน 100 คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการ 

- 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 

2 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย 
    ผู้ประสานงาน    นางสาวจณิฎตา  สุค าภา     
    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์    โทรศัพท์    055-363095 
    โทรสาร  055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  062-916-9985 
    E-mail  zuza_vaa@hotmail.com   
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการแข่งขันด้านการศึกษา ส่งผลให้แต่ละสถานศึกษาต้องใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธี  เพ่ือแสดง
ศักยภาพรูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มเปูาหมาย การ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษานอกสถานที่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นการจัดโครงการในองค์กรและ
สถานศึกษา   เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่จะ
สมัครเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ    
   ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์   จึงเห็นความส าคัญของโครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 เพ่ือให้วิทยาลัยฯได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาแบบเชิงรุก และสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นความสนใจให้เกิดแนวคิด
ที่จะเลือกเข้ามาศึกษาต่อให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.  ผลผลิตโครงการ (Out put) 
      -  นักเรียนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจ  จ านวน  150 คน  มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อ 
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
      -  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. เพิ่มมากข้ึน จากปีการศึกษาที่ผ่านมา  ร้อยละ 20 
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6.  กลุ่มเปูาหมาย  
       -  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาของมัธยมศึกษา จ านวน 150 คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  วิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทยให้ผู้สนใจ หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้สร้างโอการทางการศึกษาให้ทราบ 
 8.2  สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเลือก
ศึกษาต่อกับวิทยาลัยฯ 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น   และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจ  มีความสนใจ
ในการเข้าศึกษาต่อ 

จ านวน 150 คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีจ านวนนักเรียน 
นักศึกษาท่ีจะศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. เพิ่มมากข้ึน จากปีการศึกษา 2561 

ร้อยละ 20 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2561 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางแสงเดือน บุญมีจิว   
     ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)  โทรศัพท์   055-363095 
     โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
     E-mail   saengaor@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่
ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ในสถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ ประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานลักษณะการท างานในสภาพจริง และให้นักเรียน นักศึกษา มองถึงเปูาหมายงานใน
การประกอบอาชีพ  ของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง หลังจากจบการศึกษาแล้ว  
  ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
และเพ่ือตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 เพ่ือให้นักเรียน มีเปูาหมายในการประกอบอาชีพของตนเองและปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพของตนเอง 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน ได้ศึกษาได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและมี
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ  
 4.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงลักษณะงานในอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความ
ถนัดของตนเอง กรณีที่พบว่าไม่ตรงกับความสนใจและความถนัดในการเรียนสาขาวิชานั้น อาจขอ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือสาขางานที่เรียนได้ 
 4.4 เพ่ือลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
 
 
 
 

mailto:saengaor@gmail.com


72 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการร้อยละ 100 
 5.2 นักเรียนที่ได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการมีทัศนคติต่อสาขาอาชีพที่เลือกเรียน ใน
ระดับ ดี 
 5.3 นักเรียนที่ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 10 ของนักเรียน นักศึกษาท้ังหมดที่รับเข้าศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1 วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาดูงานของนักเรียนเข้าใหม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 8.2 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1เข้าใหม่ทุกคน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามท่ีสถานศึกษาจัดให้ 
 8.3 นักเรียนเข้าใหม่ และครู มีประสบการณ์กว้างขวางและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเด่นชัดขึ้น 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน 

เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน – กรกฎาคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ   โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Open house  
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางแสงเดือน บุญมีจิว 
 ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) โทรศัพท์   055-363095 
 โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
 E-mail   saengaor@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เพ่ือเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ให้กับบุคคลภายนอกและนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อให้
ความเห็นก้าวหน้าทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาน าเสนอ เพ่ือ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และแนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ 
 4.2  เพื่อเผยแพร่และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1  นักเรียน นักศึกษา ได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเองและมีนักเรียน มาเลือกเรียนสายอาชีพ
มากยิ่งขึ้น 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 จ านวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่อ าเภอนครไทย ที่เข้าร่วม
โครงการ   
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1  นักเรียน นักศึกษาท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเอง 
 8.2  มีนักศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ. 

เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 คน 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและเลือกเรียนสาย
อาชีพมากยิ่งขึ้น 

 

เชิงเวลา มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย  20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางแสงเดือน บุญมีจิว 
   ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) โทรศัพท์   055-363095 
   โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
   E-mail   saengaor@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปครู โดยพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาครูมือ
อาชีพ และส่งเสริมมืออาชีพมาเป็นครูด้านเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ  และกลุ่มอาชีพ เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมให้ประสานความร่วมมือ กับภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชิญผู้ที่ มีความรู้ 
ความสามารถ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  
     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝุายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผูช้าญการด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ ขึ้น เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์จากการ
ท างานมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอน และชีวิตประจ าวันได้ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ปฏิรูปครู ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ  
 4.2  เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน 
 4.3  เพื่อจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา  
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้
ช านาญงาน   กลุ่มอาชีพ 
 5.2  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนได้ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1  สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา /ปฏิรูปครู ด้านอาชีพ รองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน 
 8.2  แก้ปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน 
 8.3  สามารถจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 8.4  นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพ่ิมเติมในด้านวิชาชีพมากขึ้น 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน 

เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพ่ิมเติมใน
ด้านวิชาชีพมากขึ้น  

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 6,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางแสงเดือน บุญมีจิว 
   ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) โทรศัพท์   055-363095 
   โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
   E-mail   saengaor@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 วิยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้เล็งเห็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตาม
หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน  
เพ่ือให้ครู และสถานประกอบการ ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน าไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถสนองตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนได้ และ
เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป    
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน 
 4.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเข้าสู่สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงขึ้น 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
 5.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน  20  คน 
 

mailto:saengaor@gmail.com


78 
 

7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1 มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชนและตลาดแรงงาน  
 8.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ ทุกสาขางาน 

เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 
 ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรง
ความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย  4,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  นิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน  
    ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางแสงเดือน บุญมีจิว 
    ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) โทรศัพท์   055-363095 
    โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
    E-mail   saengaor@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึง
เป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทัน
ต่อ เหตุการณ์   
 4.2 เพ่ือน าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 4.3 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1  ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 
 5.2  น าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการสอน จ านวน 39 คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1 ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  
 8.2 น าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8.3 ครูทุกคนมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อการนิเทศการสอน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูทุกคนเข้ารับการนิเทศการสอน จ านวน 39 คน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ ครูทุกคนมีความส าคัญต่อการนิเทศการสอน เพ่ือ

พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย  ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพ้ืนฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. และระดับ
ภาคปีการศึกษา 2561 
  ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางแสงเดือน บุญมีจิว 
  ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)  โทรศัพท์   055-363095 
  โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-4601698 
  E-mail   saengaor@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
วิชาชีพตามประเภทวิชานั้น นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะต้องมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมาย คือ มี
คุณภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วงส่งเสริม ช่วยกระตุ้น ให้มี
แรงจูงใจ ท าให้เกิดประสิทธิผล เพ่ือให้การนี้ส าเร็จจึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา สิ่งหนึ่งที่เห็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน 
สะท้อนถึงผลงานของครูผู้สอน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ทั้งด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะซ่อมจักยานยนต์  
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก , งานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page การแข่งขัน
ทักษะทางการบัญชี การแข่งขันการพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ การแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก  การแข่งขันเดิน
สายไฟฟูาภายในอาคาร เป็นต้น  การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสดงออกถึงการเรียนการ
สอนของแต่ละสาขางานแต่ละสาขาวิชา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นคุณภาพในการเรียนสายวิชาชีพ 
 4.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านวิชาชีพประเภท
วิชานั้น ๆ 
 4.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้ ทักษะที่ทันสมัยที่ได้พบเห็น เพื่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
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 4.4  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ 
 4.5  เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค ต่อไป 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1  นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและท าให้รุ่นพ่ีกับรุ่นน้องได้รู้จักกันเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 5.2  สามารถบูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพ ได้ร้อยละ 80 เพื่อให้นักศึกษาแสดง
ความสามารถที่ตนเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา ปวช.และปวส.ทุกสาขางานที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  จ านวนไม่น้อย
กว่า 100  คน  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 
 8.2 นักเรียน นักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง มีกิจกรรมร่วมกันก่อเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และ    สถาบันต่อไป 
 8.3 สถาบันได้มีประสบการณ์ปลูกจิตส านึก มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ของ
ผู้เรียนโดยร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป 
 8.4 นักศึกษากล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะยอมรับการ
เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน 

เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
แสดงความสามารถท่ีตนเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ 

 

เชิงเวลา กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางแสงเดือน บุญมีจิว 
   ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)  โทรศัพท์   055-363095 
   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
   E-mail   saengaor@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
  มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้สถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ให้ความส าคัญในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษาจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 เพ่ือให้ครูสามารถเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง  
 4.2 เพ่ือให้ครูน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการ
เรียนการสอน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1  ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
 5.2 ครูผู้สอนมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุกลุ่มสาระ 
 
  

mailto:saengaor@gmail.com


84 
 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 ครูผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 39 คน  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1  ครูทุกคนมีการพัฒนาการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 8.2  ครูมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุกรายวิชาที่สอน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอนทุกคน จ านวน 39 คนเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ ครูมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุก

รายวิชาที่สอน 
 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนกฤต  สุขมามอญ  
   ต าแหน่ง   ครู คศ.2                          โทรศัพท์055-363095 
   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 – 3191001 
   E-mail  nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่  3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัด
นักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ไปร่วมในการทดสอบครั้งนี้ เพ่ือประเมินความสามารถของผู้เรียนและ
น าผลการทดสอบของนักเรียน นักศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาต่อไปดังนั้นงานวัดผลและประเมินผล ฝุายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท า
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เข้า
ร่วมในการทดสอบครั้งนี้ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1. ได้ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
 4.2. น าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 4.3. น าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ 
 4.4. น าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา   (V-NET) 
 (องค์การมหาชน) (สทศ) 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .  
 8.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน 
 8.2 น าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนนักศึกษา 180 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง

กัน 
 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560  วัน/เดือน/ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,500  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนกฤต  สุขมามอญ 
   ต าแหน่ง        ครู คศ.2                     โทรศัพท์  055-363095 
   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 – 3191001 
   E-mail  nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามเกณฑ์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ต้องท าการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือ
ประเมินความสามารของผู้เรียนและให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 เพ่ือทดสอบด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ 
ปวส.2 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  วิทยาลยัการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน 
 8.2 น าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 8.3 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน เกิดความเข้าใจในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนนักศึกษา 180 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง

กัน 
 180  คน 

เชิงเวลา ม.ค. – ก.พ. 2561 วัน/เดือน/ปี 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนกฤต  สุขมามอญ 
   ต าแหน่ง        ครู คศ.2                     โทรศัพท์  055-363095 
   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 – 3191001 
   E-mail  nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เพ่ือเป็นการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษารับรอง เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จ าแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1. เพ่ิมโอกาสในการจ้างงานส าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
 4.2. แรงงานฝีมือสามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการพัฒนาฝีมือของตนเองให้สูงขึ้น 
 4.3. แรงงานใหม่ (ผู้ที่เพ่ิงจบการศึกษา) สามารถวัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองก่อนเข้าท างานใน  สถานประกอบกิจการ 
 4.4. ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับฝีมือ ความรู้และ
ความสามารถของตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 และบุคคลภายนอก ผ่านการทดสอบ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  และ บุคคลภายนอก จ านวน 180 คน 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .  
 8.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน 
 8.2 น าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนนักศึกษา 180  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง

กัน 
180  คน 

เชิงเวลา ส.ค. – ก.ย. 2561  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,500  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนกฤต  สุขมามอญ 
   ต าแหน่ง   ครู คศ.2                        โทรศัพท์  055-363095 
   โทรสาร 055-363207      โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 – 3191001 
   E-mail nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียน เพ่ือเป็นการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยที่ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการ
ประเมินหรือเทคนิคในการประเมินที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือที่จะ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเอง และในการประเมินผลในครั้งนี้ครูผู้สอนบาง
ท่านยังม่ายทราบถึงขั้นตอนหรือเครื่องมือที่หลากหลายหรือยังเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินการเรียนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้งานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพ่ือ
พัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนส าหรับครู และเพ่ือเป็นการเพ่ิมระดับคุณภาพในการ
วัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนส าหรับครู 
 4.2 เพ่ือเป็นการเพ่ิมระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  จ านวน 35 คน 
6. กลุ่มเปูาหมาย : 
  ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 35 คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :   
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .  
 8.1  ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ส าหรับครู 
 8.2   เพ่ิมระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนครูในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 35 คน 
เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน 35 คน 
เชิงเวลา ก.พ. – เม.ย. 2561  2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                 โทรศัพท์  055-363095 
    โทรสาร 055-363207                             โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-474-5198 
    E-mail nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  เป็นส าคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. พ.ศ.2557 ก าหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพไปจัดสอนและฝึกงานในสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดหลัดสูตร จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษย-สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา
ก่อนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ  
 การฝึกงาน เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมส าหรับการท างานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้น าความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่ก าหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการ
ท างาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการท างานทั้งจากตนเองและสถาน
ประกอบการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการทั้งเป็นการเตรียมสภาพ
ความพร้อมของผู้ฝึกงานในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การท างานในสภาพจริง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนด
ของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
 4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการ
ฝึกงาน 
 4.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้
ความสามารถ     อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
 4.4.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
 5.2  นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน
นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีกทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
 5.3  นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย    
-  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) 
  1. โรงเรียนนาบัววิทยา สาขางานยานยนต์ จ านวน      8   คน 
     สาขางานไฟฟูาก าลัง จ านวน      5   คน 
     สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน   16   คน  
  2. โรงเรียนราชประชาฯ สาขางานยานยนต์ จ านวน      5   คน 
     สาขางานไฟฟูาก าลัง จ านวน      5   คน 
     สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน     4   คน 
     สาขางานการบัญชี จ านวน    15   คน 
  3. โรงเรียนบ้านน้ าจวง สาขางานไฟฟูาก าลัง จ านวน    16   คน 
     สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน    11   คน 
  4. โรงเรียนนครไทย สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน    37   คน 
  5. โรงเรียนยางโกลนฯ สาขางานยานยนต์ จ านวน      1   คน  
     สาขางานการบัญชี จ านวน      1   คน 
  6. โรงเรียนนครบางยางฯ สาขางานยานยนต์ จ านวน      6   คน 
     สาขางานไฟฟูาก าลัง จ านวน    10   คน 
     สาขางานการบัญชี จ านวน      1   คน 
      รวมทั้งหมด จ านวน  131  คน 
-  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)  
  1. สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 1   จ านวน   15   คน 
  2. สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 2   จ านวน   19   คน 
  3. สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 3   จ านวน   16   คน 
  4. สาขางานไฟฟูาก าลัง กลุ่ม 1   จ านวน   20   คน 
  5. สาขางานไฟฟูาก าลัง กลุ่ม 2   จ านวน   16   คน 
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  4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน     4   คน 
  5. สาขางานการบัญชี    จ านวน   17   คน  
  6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน   12   คน  
      รวมทั้งหมด จ านวน  119  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
 8.2  นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน 
 8.3  นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีก
ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
 8.4  นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 

ร้อยละ 95 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 4,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียน 
ระบบทวิภาคี 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล 
 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                 โทรศัพท์  055-363095 
 โทรสาร 055-363207                           โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-474-5198 
 E-mail nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย
กระบวนการที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้ เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ  
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคีรายได้ระหว่างเรียน สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับ 
และการท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง กับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษาเป็น
พยาน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และสวัสดิการที่
ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 
 4.2  เพ่ือท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน 
และสวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 
 5.2  สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ท าสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน 
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6. กลุ่มเปูาหมาย    
 6.1  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานไฟฟูาก าลัง
, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน 
และสวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 
 8.2  สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ท าสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง ท าสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน 

100% 

เชิงเวลา สิงหาคม – กันยายน 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
  ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล 
  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                 โทรศัพท์  055-363095 
  โทรสาร 055-363207                            โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-474-5198 
   E-mail nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษาเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
โดยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่ งของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษา ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น การฝึกงานของนักเรียน 
นักศึกษาอาจต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมาย การจัดอาจารย์ออกนิเทศการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อที่จะให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษา
ที่ชัดเจนจะท าให้การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงใน
สถานประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 4.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้น าสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
 4.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 5.2  นักเรียน นักศึกษาได้น าสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
 5.3  นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
6. กลุ่มเปูาหมาย    
 6.1  นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) 
 6.2  นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 
 6.3  นักศึกษา ระดับ ปวส.1 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 8.2  นักเรียน นักศึกษาได้น าสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ 

100% 

เชิงเวลา ตุลาคม – สิงหาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล 
 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                 โทรศัพท์  055-363095 
 โทรสาร 055-363207                           โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-474-5198 
 E-mail nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษาเป็นส าคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนสายอาชีพทุกคนต้องออก
ฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เพ่ือเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ
จากสถานประกอบการจริง ผู้เรียนจะได้น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากที่เรียนในสถานศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมท างานกับบุคคลภายนอกเป็นการเตรียมตัวสู่
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การนิเทศ จึงได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกงาน และช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือออกนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 4.2  เพ่ือเยี่ยมเยือนและให้ก าลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 
 4.3  เพ่ือเข้าร่วมประชุมร่วมกับสถานประกอบการ หรือประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 
 5.2  ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก ผู้จัดการร้าน ได้รับทราบปัญหาและประชุมร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
6. กลุ่มเปูาหมาย    
 6.1  นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) 
 6.2  นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 
 6.3  นักศึกษา ระดับ ปวส.1 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 
 8.2 ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก ผู้จัดการร้าน ได้รับทราบปัญหาและประชุมร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถาน
ประกอบการ 

100% 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ใช้งบรายจ่ายอื่น (ทวิภาคี) 75,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเพ่ิมระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน  
  ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล 
 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                 โทรศัพท์  055-363095 
  โทรสาร 055-363207                          โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-474-5198 
   E-mail nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษา  เป็นส าคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่เกี่ยวของกับผู้เรียน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน จึงได้เสนอโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมขน  
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 
ทั้ง 3 ด้าน 
6. กลุ่มเปูาหมาย    
 สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าฝึกงาน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าฝึกงาน 
 
 
 



103 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  
 -  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 -  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป 
 -  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความ
พึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ทั้ง 3 
ด้าน 

ร้อยละ 95 

เชิงเวลา มิถุนายน – สิงหาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าสมุดบันทึกการเรียนรู้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 (ระดับ ปวส.) 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล 
   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                 โทรศัพท์  055-363095 
   โทรสาร 055-363207                          โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-474-5198 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษา เป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมีปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ นโยบาย ผู้เรียน ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ผู้ปกครอง ซึ่งการจัดการเรียนระบบทวิภาคีจะขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้เลย เพราะทุก
องค์ประกอบต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนระบบทวิภาคี ในส่วนของสถานศึกษาได้ด าเนินการใน
ด้านการประสานงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ การส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง นิเทศการ
ฝึกอาชีพ และการวัดผลประเมินผลสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ก็เป็นส่วนส าคัญในการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ เนื่องจากระหว่างที่นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องจดบันทึกรายงาน
การปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ สมุดบันทึกอาชีพยังเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งระหว่างสถานประกอบการ 
สถานศึกษา และผู้ปกครองที่แสดงภาพพจน์ของการฝึกอาชีพ และสามารถน ามาเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างหลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วย  
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ จ านวน 400 เล่ม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ จ านวน 400 เล่ม 
6. กลุ่มเปูาหมาย    
 6.1  นักศึกษา ระดับ ปวส.1 ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนคไทย 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ จ านวน 400 เล่ม 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ 100% 
เชิงเวลา ธันวาคม 2560 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ใช้งบรายจ่ายอื่น (ทวิภาคี) 20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับการฝึกงานในสถานประกอบการ 
 (ระดับ ปวช.) 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล 
   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                 โทรศัพท์  055-363095 
   โทรสาร 055-363207                           โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-474-5198 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษา เป็นส าคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 เนื่องจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน มีรูปแบบที่ยังไม่แน่นอนและ
ไม่เรียบร้อย จึงได้เสนอโครงการจัดท าสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกงานขึ้นมา
เพ่ือให้สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา มีรูปแบบของสมุดบันทึกที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และใช้ในทิศทางเดียวกัน ใช้ในการลงบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานที่ได้รับจากสถานประกอบการ และครู
นิเทศ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษามีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบแน่นอนและเรียบร้อย 
จ านวน 400 เล่ม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบแน่นอนและเรียบร้อย จ านวน 
400 เล่ม 
6. กลุ่มเปูาหมาย    
 6.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนคไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบแน่นอนและเรียบร้อย จ านวน 
400 เล่ม 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
ที่มีรูปแบบแน่นอนและเรียบร้อย 

100% 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย ใช้งบรายจ่ายอื่น (ทวิภาคี) 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning Office 365 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นายวิหก  ปัฒไทสงค์ 
    ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                        โทรศัพท์   055-363095     
    โทรสาร      055-363207                          โทรศัพท์เคลื่อนที่       084-449-4636 
    E-mail    wihok.pud@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษา เป็นส าคัญ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
 Office 365 for Education ซึ่งประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint, OneNote 
พร้อม Microsoft Teams อีกทั้งยังรวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ส าหรับชั้นเรียน Office 365 ออกแบบ
มาส าหรับครูและนักเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ได้โดยตรงและนักเรียน 
นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานหรือเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้บน
สมาร์ทโฟน ท าให้สะดวกมากยิ่งขั้น Office 365 สามารถเก็บรวบรวมการจัดระเบียบเนื้อหาทั้งหมด 
สร้างบทเรียนแบบโต้ตอบและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วย Sway จัดให้นักเรียน 
นักศึกษารวมกลุ่มกันในพ้ืนที่ส าหรับท างานร่วมกัน หรือให้การสนับสนุนนักเรียนแบบรายบุคคลโดยใช้
สมุดบันทึกส่วนตัว สามารถสร้าง แชร์ หรือแม้กระทั่งท างานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Word, Excel, 
PowerPoint และ OneNote โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียการจัดรูปทรง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365 
 4.2  เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Office 365 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365 
 5.2  ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Office 365 ได้ 
6. กลุ่มเปูาหมาย    
 -  ครูผู้สอนแผนกช่างยนต์   จ านวน    7   คน 
 -  ครูผู้สอนแผนกช่างไฟ   จ านวน    7   คน 
 -  ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน    3   คน 
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 -  ครูผู้สอนแผนกบัญชี   จ านวน    6   คน 
 -  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์  จ านวน    7   คน 
 -  ครูผู้สอนแผนกสามัญสัมพันธ์  จ านวน    7   คน 
 -  ครูผู้สอนแผนกเทคนิคพ้ืนฐาน  จ านวน    2   คน 
          รวมทั้งหมด  39  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 ตึกพาณิชย์การ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365 จ านวน 39 
คน 
 8.2  ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Office 365 ได้   จ านวน  39 วิชา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน
ด้วย Office 365 ได้ 

100% 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการเรารักษ์ภาษา 
    ผู้ประสานงาน  นางสาวจณิฎตา  สุค าภา     
    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด   โทรศัพท์   055-363095     
    โทรสาร  055-363207             โทรศัพท์เคลื่อนที่  062-916-9985 
    E-mail   zuza_vaa@hotmail.com   
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 วัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของตน การที่วัฒนธรรมไทยจะสืบทอดลักษณะ 
และรายละเอียดทั้ง มวล จาก อดีต มาถึงปัจจุบันและจากปัจจุบันที่จะสืบทอดต่อไปในอนาคตได้นั้น ก็
ด้วยอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือทั้งโดยการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และการเล่าจดจ าสืบกันต่อมา
จึงมีค ากล่าวว่า   ภาษาไทยจึงเป็นหัวใจของวัฒนธรรม ถ้าปราศจากจากหัวใจคือภาษาเสียแล้ว 
วัฒนธรรมก็สืบทอดไม่ได้และต้องสูญหายไปโดยเร็วขณะที่ภาษาไทยท าหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมไทย
นั้น  ภาษาไทยยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในแง่เป็นเครื่องสื่อความหมายทางวัฒนธรรมด้วย 
  ความส าคัญของภาษา ภาษามีประโยชน์มากมาย ได้แก่ ภาษาช่วยธ ารงสังคม ภาษาแสดง
ความเป็นปัจเจกบุคคล ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา ภาษาช่วยก าหนดอนาคต ภาษาช่วยจรรโลง
ใจ   งานวิทยบริการและห้องสมุด   ฝุายวิชาการ   จึงตระหนักถึงความส าคัญของภาษา  เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  และเพ่ือทักษะการอ่านให้ถูกต้อง 
4.  ผลผลิตโครงการ (Out put) 
  -  นักเรียน นักศึกษา จ านวน 400 คน  ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดนิสัยรัก
การอ่าน และเพ่ิมทักษะทางด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้น 
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  -  นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 มีคุณภาพทางด้านการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง  
  -  นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 มีความสนใจใฝุรู้มากข้ึน  เกิดนิสัยรักการอ่าน 
6.  กลุ่มเปูาหมาย  
 -  ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 100 คน 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพทางด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
 - นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจใฝุรู้มากขึ้น  เกิดนิสัยรักการอ่าน 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากการจัด

กิจกรรมดังกล่าว เกิดนิสัยรักการอ่าน และเพ่ิม
ทักษะทางด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้น 

จ านวน 400 คน 

เชิงคุณภาพ -  นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพทางด้านการใช้
ภาษาท่ีถูกต้อง  
-  นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจใฝุรู้มากข้ึน  
เกิดนิสัยรักการอ่าน 

ร้อยละ 30 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2561 

2 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
    ผู้ประสานงาน  นางสาวจณิฎตา  สุค าภา     
    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด   โทรศัพท์   055-363095     
    โทรสาร  055-363207             โทรศัพท์เคลื่อนที่  062-916-9985 
    E-mail   zuza_vaa@hotmail.com   
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริการจัดการด้านอาคาร สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
           โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นโครงการทางวิชาการแก่สังคมของชุมชนท้องถิ่น และนักเรียน 
นักศึกษา  ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งเราตระหนักถึงเยาวชนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น   โดยเฉพาะ
เด็ก  เยาวชนทั่วไป  และชุมชนในท้องถิ่น ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา   ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและ
ปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตสื่อทางการศึกษาออกมาอย่างหลากหลาย  ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ  ให้มีความสนใจใฝุรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  หากมีพ้ืนฐานทางการศึกษาที่ดี มีการกระตุ้น
และส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างกว้างไกล ย่อมจะพัฒนาผู้
ที่จะเป็นก าลังของชาติได้ให้มีโอกาสอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและ 
ความสนใจ ส่งเสริมปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านและสร้างทักษะในการอ่าน รวมทั้งส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน และ   เพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ      
 ดังนั้น งานวิทยบริการและห้องสมุด จึงได้จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ไปสู่ชุมชน และตาม
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มากยิ่งขึ้น 
4.  ผลผลิตโครงการ (Out put) 
       -  เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จ านวน 200 คน  ได้รับความรู้ 
ความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
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5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
       -  เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ 
ความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
       -  เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ มีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน       
       -  วิทยาลัยฯ  ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยฯ ให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
6.  กลุ่มเปูาหมาย  
       -  เด็ก เยาวชนทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น และนักเรียน นักศึกษาของิวทยาลัยการอาชีพนครไทย 
จ านวน 200 คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ 
              ร้านค้า ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลเนินเพิ่ม และตึก อาคารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       - เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนทั่วไปและคนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ         มีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ สัมผัสหนังสือวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนได้รับความ
เพลิดเพลินจากการอ่าน 
       - เพ่ือสร้างเสริมทักษะให้เด็ก เยาวชน และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีนิสัยรักการอ่าน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
       - เพ่ือกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่นและให้คนในชุมชน และ
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
       - เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้าง 
       - เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนทั่วไปและชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะในการ 
ด าเนินชีวิตผ่านสื่อที่หลากหลาย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน

นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน
จากการอ่านหนังสือวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

จ านวน 200 คน 

เชิงคุณภาพ -  เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ 
ความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือวารสาร และ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
-  เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ  รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ มีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน       

ร้อยละ 30 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2561 

2 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จ านวน 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายมนตรี มุ่นเชย 
   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์   055-363095     
   โทรสาร  055-363207  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 938 9362 
   E-mail  nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เพ่ือมีห้องเรียนเขียนแบเทคนิคเบื้องต้นที่ดี มีโต๊ะเขียนแบบ และเก้าอ้ีที่เหมาะสม สามารถ
เขียนแบบได้ตามหลักการเขียนแบบที่ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐานสากลระบบ ISO  สภาพปัญหาที่
พบเจอ เนื่องจากโต๊ะเขียนแบบ และเก้าอ้ีที่ใช้มีอายุการใช้งานมานานหลายปี ช ารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมใช้งานได้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรพัฒนาห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นโดยใช้งบประมาณของวิทยาลัย
ฯ ต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 มีห้องเรียนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 ห้องเรียนที่สมบูรณ์ 
 4.2 มีโต๊ะเขียนแบบ จ านวน 10 ตัว 
 4.3 มีเก้าอ้ีเขียนแบบ จ านวน 10 ตัว 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1 มีห้องเรียนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นที่ได้มาตรฐาน 
 5.2 ผู้เรียนมีคุณภาพในด้านการเขียนแบบ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 6.1 ผู้เรียนในสาขาต่างๆ เรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 
 6.2 ประชาชนผู้สนใจใช้ห้องเรียนเขียนแบบ ออกแบบงานต่างๆ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 แผนกเทคนิคพ้ืนฐาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ผู้เรียนมีห้องเรียนเขียนแบที่ได้มาตรฐานใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ
ต่อการเขียนแบบ และออกแบบ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีผู้เรียนในวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 80 คน/ภาคเรียน 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพในการเขียนแบบตามมารฐาน 

ISO 
 

เชิงเวลา เดือน พฤศจิกายน 2560-มกราคม 2561  3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท บาทถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ,นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 
  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   โทรศัพท์ 055 363095 
  โทรสาร 055 363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 2216394 
 E-mail : ladda2560da@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และให้ความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว การด าเนินการสอนของวิทยาลัย
แก่นักเรียน นักศึกษา จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจต่อวิชาเรียน อย่างต่อเนื่องและ
มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       
 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์
ขึ้นมา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ตามความสามารถของตนเองและสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้น า นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษา ยังได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ 
อยู่เสมอและได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมให้ดีมากยิ่งข้ึน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ านวน 597 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์และพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ านวน 597 คน 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์และ  
  กระบวนการคิด 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกระดับได้ท าโครงงาน 

วิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรม 
597 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีความกระตือรือร้นใน
การศึกษาค้นคว้าตามความรู้ความสามารถของตนเอง มีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน 

- 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  ผู้ประสานงาน  นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 
  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย    โทรศัพท์  055 363095 
  โทรสาร 055 363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 221 6394 
  E-mail : ladda2560da@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้ว การด าเนินการสอนของวิทยาลัยฯแก่นักเรียน นักศึกษา จะต้อง
ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคต 
ให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดในท างาน การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ 
 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการการประกวดและ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ประสบการณ์ 
ตามความสามารถของตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้น ากับให้นักเรียน 
นักศึกษาศึกษา เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกระดับชั้น ได้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ อศจ.และระดับ ภาค 
ภาคเหนือ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาท าโครงงานเข้าร่วมประกวด 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งโครงงานเข้าประกวดแข่งขัน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ได้ท าโครงงาน 
597  คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้โครงงาน ระดับ 
ปวช. และระดับ ปวส. ทุกแผนกวิชา 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม  – สิงหาคม 2561  3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 25,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการEnglish Day  
 ผู้ประสานงาน  นางสาวศศิธร  อินกอง 
 ต าแหน่ง ข้าราชการครู ค.ศ1    โทรศัพท์  055 363095 
 โทรสาร 055 363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-5721313 
 E-mail : Tigerdreamy@yahoo.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียน 
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และ
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการด้านการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา 
และครูมีกิจกรรมการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  400  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ - 
เชิงเวลา สิงหาคม  1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการChristmas Day  
 ผู้ประสานงาน  นางสาวศศิธร  อินกอง 
 ต าแหน่ง ข้าราชการครู ค.ศ1    โทรศัพท์  055 363095 
 โทรสาร 055 363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-5721313 
 E-mail : Tigerdreamy@yahoo.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศกาลต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งวันคริสต์มาสถือเป็นวันส าคัญของชาวคริสต์ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับวัน Christmas 
Day 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัน Christmas 
Day 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการด้านการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษา 
และครูมีกิจกรรมการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  400  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ - 
เชิงเวลา สิงหาคม  1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม 
    ผู้ประสานงาน นางสาวปรียาพัชร   อินตา    
    ต าแหน่ง ครู  คศ. 1     โทรศัพท์   055 363095 
    โทรสาร 055 363207  โทรศัพท์เคลื่อนที่  085-4046251 
    E-mail  rung_preeyaphat@hotmail.co.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
    มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ตัวบ่งชี้  3.4  ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้า
นาน คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชาอ่ืน ๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้าน
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ท าให้
ภาษาไทยเสื่อมลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าภาษาอันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจาก
รัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เห็นความส าคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพ่ือให้นักเรียน
ได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป 
 อีกประการหนึ่ง  เพ่ือเป็นการสืบสานและสืบทอด วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย อาทิเช่น 
การให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ศิลปะและเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่นของไทย ให้กับคนรุ่นต่อไป  
ได้เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม 
อีกท้ังยังเป็น การสร้างความภูมิใจให้กับคนยุคต่อไปด้วย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   
  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับวันภาษาไทย สามารถแสดงออกด้านความคิด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80  ตระหนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทย และร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมไทย  
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม  500  คน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :    
 อาคารหอประชุมวิทยบริการ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1.  นักเรียน  นักศึกษาร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
 8.2.  นักเรียน  นักศึกษาร้อยละ 80  มีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 8.3.  นักเรียน  นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทย 
 8.4.  นักเรียน  นักศึกษาสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่  ให้
เยาวชนรุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษามีสามารถสามารถส่งเสริม

และสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่  
ให้เยาวชนรุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา กรกฎาคม  2561 1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000   บาท 5,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงห้องเรียนสาขาไฟฟูาก าลัง 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นายธนัชกร  คงทัน 
 ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างฟูาก าลัง โทรศัพท์   055 363095 
 โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่    089-2322897 
 E-mail   mrktkt@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์และด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้เพ่ิมจ านวนผู้เรียนในสาย
อาชีวศึกษาและลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา  ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอน ให้เหมาะสม เพียงพอและเป็นการสร้างเสริม การเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้นักเรียน นักศึกษา มี
สมาธิและความตั้งใจ ในการเรียนรู้ และมีความต้องการที่จะเรียน มากขึ้น 
 ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการปรับปรุงห้องเรียน  เพื่อตอบสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1 เพ่ือให้นักเรียน มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 
 4.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีกับสถานศึกษา 
 4.3 เพ่ือลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1 นักเรียน แผนกช่างไฟฟูา มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เหมาะสม 
 5.2 จ านวนนักเรียนแผนกช่างไฟฟูา สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา2561 เพ่ิมมากขึ้น 
 5.3 นักเรียนที่ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 10 ของนักเรียน นักศึกษาท้ังหมดที่รับเข้าศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนแผนกช่างไฟฟูา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 แผนกช่างไฟฟูาก าลัง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1 วิทยาลัยฯ มีจ านวนนักเรียนแผนกช่างไฟฟูา สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา2561 เพ่ิมมาก
ขึ้น 
 8.1 นักเรียน แผนกช่างไฟฟูาก าลัง มีความรักและภูมิใจในสถาบันการศึกษา 
 8.2 นักเรียนที่ออกกลางคันมีจ านวนลดลง แผนกและวิทยาลัย ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครอง 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาทั้งหมดท่ีรับเข้าศึกษาในแต่ละปี

การศึกษา 
ร้อยละ 10 

เชิงคุณภาพ นักเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น จบแล้วมีงานท าตรงตาม
สายงานที่เรียน 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2560– มกราคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณ   21,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง 
   ต าแหน่ง ครู คศ.2     โทรศัพท์ 055-363095 
   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4601698 
   E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เป็นการสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย เปูาหมาย และระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย และพยายามท าให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ   ที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการจัดท ารายงานประเมิน
ตนเองเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการรับรอง
จากการประกันคุณภาพภายนอก การจัดท าระบบประกันคุณภาพจ าเป็นต้องมีส านักงานประกัน
คุณภาพที่สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที่ต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล เอกสาร
ข้อมูลจากบุคลากรภายในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
 วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 จัดอบรม พัฒนาความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1  บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5.2  บุคลากรสามารถจัดท ารายงานประเมินตนเองของสาขาวิชา และรายบุคคลได้ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1  บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 8.2  บุคลากรสามารถจัดท ารายงานประเมินตนเองของสาขาวิชา และรายบุคคลได้ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 61 คน 
เชิงคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
- 

เชิงเวลา กันยายน – ตุลาคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง 
 ต าแหน่ง ครู คศ.2   โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4601698 
 E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทานเป็นโครงการหนึ่ง
ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเยาวชนไทย ในการที่จะ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้สถานศึกษา เกิดความมุมานะ และพากเพียรประกอบกรรมดีโดย
สม่ าเสมอ โดยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียนที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้น โดยส่งผลให้
สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศ ของบุคลากร
ในสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1  สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
 8.2  สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับ

ของชุมชน 
- 

เชิงเวลา ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 100,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประกวดโครงงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1   โทรศัพท์ 055-363095 
  โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
    E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 5 เรื่องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 
ปฏิรูป               วิธีสอบ เป็นการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทางสมองที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลจากผลการประเมินกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพ
ด้านความคิดสามารถด าเนินการได้ทุกระดับ อายุและทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้
เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงจัดประกวดโครงการและโครงงาน เพ่ือส่งเสริม
การพัฒนากระบวนการคิดและการจัดการ ให้นักศึกษาตระหนักในความส าคัญและส่งเสริม
กระบวนการคิดท่ีจะสร้างสรรค์ผลงาน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 
  จัดประกวดโครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1. นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
 5.2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงความสามารถ น าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1. นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ตรงความสามารถ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 8.2. โครงงาน โครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับชุมชน ท้องถิ่นต่อไป
และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นประโยชน์มากขึ้น 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ระดับ ปวช.3 และปวส.2 
เชิงคุณภาพ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้รับความรู้

ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรง
ความสามารถ น าไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคต 

 

เชิงเวลา มกราคม – มีนาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
   ต าแหน่ง ครู คศ.1     โทรศัพท์ 055-363095 
   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
   E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มองเห็นความส าคัญของการจัดท าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่   เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา  คิดค้น  และมีวิธีการท างานแบบวิทยาศาสตร์  
ตลอดจนการรู้จักการวางแผน  การปฏิบัติทดลอง  การบันทึกข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการ
น าเสนอ  ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาคน  พัฒนาชาติ   
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าตลอดจนการ
น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
6. กลุ่มเปูาหมาย : 
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าตลอดจนการ
น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกระดับและทุกสาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท า

ตลอดจนการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท าให้
เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน – มกราคม 2561 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 12,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
    E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ โดยในหลาย
ประเทศที่ก าลังพัฒนาได้พยายามที่จะทุ่มงบประมาณจ านวนมากส าหรับพัฒนาบุคลากรของชาติให้
เป็นทั้งนักวิจัยควบคู่ไปกับนักพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ มีความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการวิจัย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาองค์กร ชุมชน 
และประเทศชาติ ให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบันของสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 
 ทั้งนี้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของ
การพัฒนานักวิจัยใหม่ ให้มีศักยภาพและน าความรู้ด้านการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 
ชุมชน และประเทศชาติ  ในรูปแบบของการท าวิจัย ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : จัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการวิจัยแก่บุคลากร 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1. พัฒนาผลงานวิจัยของครูผู้สอนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 5.2. ยกระดับการวิจัยของครูผู้สอนให้ผลการวิจัยตอบสนองต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1. สร้างนักวิจัยใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานวิจัยอย่างมีระบบ 
 8.2. ครูผู้สอนน าความรู้และประสบการณ์มาจัดท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.3. พัฒนาผลงานวิจัยของครูผู้สอนให้มีคุณภาพมากข้ึน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 39 คน 
เชิงคุณภาพ มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าวิจัยให้

มีคุณภาพมากขึ้น 
 

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1   โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
    E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 วิ ทย าลั ยก า รอาชี พนค ร ไทย  สั ง กั ดส านั ก ง านคณะกรรมการกา รอาชี ว ศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ                       ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดท าวิจัย เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนคุณภาพ และยกระดับการศึกษาด้วย
ผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม  
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 จัดประกวดผลงานวิจัยของครูผู้สอน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1. ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา 
 8.2. ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ระดับ ปวช.3 และปวส.2 
เชิงคุณภาพ ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา 

 

เชิงเวลา กันยายน – กุมภาพันธ์ 2561 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
  ต าแหน่ง ครู คศ.1    โทรศัพท์ 055-363095 
  โทรสาร 055-363027    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
 E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มองเห็นความส าคัญของการจัดท าและคิดค้นหุ่นยนต์                  
เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา  คิดค้น  และมีวิธีการท างานแบบวิทยาศาสตร์  ตลอดจนการรู้จัก
การวางแผน  การปฏิบัติทดลอง  การบันทึกข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการน าเสนอ  ด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาคน  พัฒนาชาติ   
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 จัดท าหุ้นยนต์ เพ่ือเข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าตลอดจนการ
น าเสนอผลงานหุ่นยนต์ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าตลอดจนการ
น าเสนอผลงานหุ่นยนต์ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกระดับและทุกสาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท า

ตลอดจนการน าเสนอผลงานหุ่นยนต์ ท าให้
เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นหุ้น
ยนต์อาชีวศึกษา 

 

เชิงเวลา มิถุนายน – มกราคม 2561 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาววราภร  จันทร์ชัย 
 ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่  084-379-4706 
 E-mail  junchai_49@hotmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 2.6  ระดับคุณภาพการประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2545 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2546 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 2546 ก าหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพจัดสอน และฝึกงานใน
สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร จึงมี
ความจ าเป็น      ที่จะต้องจัดโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือร่วมผลิต และพัฒนา
บุคลากรทางด้านอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 มีจ านวนสถานประกอบที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้และการท างานในสถานประกอบการจริง พัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 สถานประกอบการ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 ณ สถานประกอบการ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1  มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 
 8.2  มีปริมาณสถานประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานมีเพ่ิมมากข้ึน 
 8.3  สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมมือกันจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนสถานประกอบการ 10 แห่ง 
เชิงคุณภาพ สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมมือการจัดการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 60 % พอใจกับ
การจัดการเรียน   การสอนร่วมกันของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา 

 

เชิงเวลา มีนาคม  -  พฤษภาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 9,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาววราภร  จันทร์ชัย 
 ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  055-363095 
  โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 084-379-4706 
  E-mail  junchai_49@hotmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
  มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ 2.6  ระดับคุณภาพการประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการการศึกษา  
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  งานความร่วมมือ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้เล็งเห็น 
ความส าคัญของการจัดโครงการนี้ขั้นเพ่ือให้สถานศึกษาได้มีการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่ายในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพ่ือมาบริหารจัดการภายในวิทยาลัย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
  - ทรัพยากรทางการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  - สถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี ให้มคีุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
  สถานประกอบการ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
  ณ สถานประกอบการ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1  สถานศึกษาได้รับเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 8.2  วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในการการจัดการเรียนการ
สอนอาชีวศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  - 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้รับเครื่องมือในการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา 
- 

เชิงเวลา มีนาคม – พฤษภาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. โครงการซ่อมบ ารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
 ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน     โทรศัพท์ 055-363095 ต่อ 24 
 โทรสาร 055-363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-974-5914 
  E-mail  pranot.tuy77@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบงชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดาน
ฐานขอมูล   สารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 สารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้น า
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัยเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แก่ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ได้รับความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเกิดช ารุด
เสียหายและต้องการการบ ารุงรักษาเพ่ือให้การให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา จ าเป็นจะต้องมีการของระบบให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือบ ารุงรักษา ซ่อมแซมและขยาย
การให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1. เพ่ือให้ระบบบริการสารสนเทศในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 4.2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
 4.3. เพ่ือให้ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1 ระบบบริการสารสนเทศในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
 5.3 ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย  
 ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้คนคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ได้ใช้ระบบสารสนเทศที่มี 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และใช้ส าหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
543 คน 

เชิงคุณภาพ ครู และบคุลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา 1 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย 
  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์ 055-363095 ต่อ 24 
  โทรสาร 055-363207   โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 093-974-5914 
  E-mail  pranot.tuy77@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบงชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดาน
ฐานขอมูล สารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 สารสนเทศที่มีคุณค่าและมีบทบาทส าคัญทางการศึกษา ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เป็นสื่อในการบริการการศึกษา ได้มีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นับเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ได้เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศแบบใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าแหล่ง
สารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิม และเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมของนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อาจสรุปได้ว่าอินเทอร์เน็ต มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 
 ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือศึกษาการเข้าถึงสารสนเทศและ
ความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1. เพ่ือศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของครูและบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย 
 4.2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่มีต่อการบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
 
 

mailto:pranot.tuy77@gmail.com


150 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1 ไดศ้ึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของครูและบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย 
 5.2 ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่มีต่อการบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย  
 ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 70 ได้ใช้บริการระบบสารสนเทศที่มี
คุณภาพในการศึกษาค้นคว้า   

 
543 คน 

เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา 1 พฤษภาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา  
 ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 ต่อ 24 
  โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-974-5914 
  E-mail  pranot.tuy77@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบงชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดาน
ฐานขอมูลสารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ส านักติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กันทางธุรกิจเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีขีดความสามารถให้กับผู้เรียนด้านอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการให้ทางสถานประกอบการสามารถเลือกคนให้ตรงกับงาน  นักเรียนเลือกงานตามท่ี
ต้องการและขยายโอกาสทางสมัครงานให้มากข้ึน  
 แต่เนื่องจากครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการใช้งานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึง
จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาให้กับครู
ที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับครู-นักเรียนและสถานประกอบการ ในการใช้ระบบงานศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา  
 4.2. เพ่ือกระตุ้นนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการให้เห็นความส าคัญในด้านการใช้
ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1 ไดส้ร้างความเข้าใจให้กับครู-นักเรียนและสถานประกอบการ ในการใช้ระบบงานศูนย์
ก าลังคนอาชีวศึกษา  
 5.2 ได้กระตุ้นนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการให้เห็นความส าคัญในด้านการใช้
ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
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6. กลุ่มเปูาหมาย  
 -ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 -วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 นักเรียนนักศึกษาครูและสถานประกอบการ สามารถใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคน
อาชีวศึกษาได้  
 8.2 ฐานข้อมูลของศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษามีความทันสมัย เอื้ออ านวยต่อการใช้ข้อมูลแก่
นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู และสถานประกอบการ 

สามารถใช้ระบบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
 
676 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน-นักศึกษาและสถานประกอบการ 
สามารถใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 
ได้อย่างช านาญ และเต็มประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา 1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 4,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. โครงการพัฒนาระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลและปูองกันไวรัส 
 ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน     โทรศัพท์ 055-363095 ต่อ 24 
 โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-974-5914 
 E-mail  pranot.tuy77@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบงชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ ดานครุภัณฑ และดาน
ฐานขอมูล  สารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่างๆของระบบสารสนเทศภายในองค์กร อันอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูกท าลายความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่ส าคัญ การ
ลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหาร
จัดการด้านข้อมูล ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับผู้บริหาร ที่จะน ามาช่วยส าหรับการตัดสินใจและใช้ส าหรับวางแผน 
ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ จากภัยต่างๆ ทั้งจากบุคคลภายใน 
บุคคลภายนอก ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใดๆ ต้องมีการวิเคราะห์และปูองกันเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย 
 4.2. เพ่ือปูองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
 5.1 ไดเ้พ่ิมประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย 
 5.2 ไดปู้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ 
6. กลุ่มเปูาหมาย  
 -ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ  
 -วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 สามารถปูองกันผู้บุกรุกจากภายนอก ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย 
 8.2 สามารถลดจ านวนไวรัสที่แพร่กระจายภายในระบบเครือข่ายได้ 
 8.3 เพ่ือปูองกันให้เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย ระบบงานฐานข้อมูล ปลอดภัยจากการรบกวน
ของผู้บุกรุกและไวรัส 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปูองกันให้เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย  จ านวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในวิทยาลัย 

160 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา 1 มีนาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 40,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ 2562 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุดาพร  นาคพรม 
 ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95 
 โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-3074886 
 E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  2.4  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีประกอบกับเป็นการพัฒนาระบบ
ราชการ และเพ่ือให้การด าเนินงานมีระบบระเบียบมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  ดังนั้นงานวางแผนและ
งบประมาณจึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณขึ้น 
เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเพ่ือให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 4.1  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
 4.2  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ครู และบุคลากรมีแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
     ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
  ครู และบุคลากร มีความพึงพอใจในแผนปฏิบัติการ 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
 8.2  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน 
เล่ม 

เชิงคุณภาพ คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

- 

เชิงเวลา กันยายน  2561   1 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 8,000    บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา 
(การศึกษาดูงาน) 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด 
  ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  055-363-95     
 โทรสาร  055-263-207        โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-674-6001 
  E-mail  nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
    มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามท่ีงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัย
การอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา(ศึกษาดูงาน)  
เพ่ือเป็นแนวทาง  ให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้  มีทักษะ  และมีความเข้าใจในหลักการประกอบ
ธุรกิจในอนาคตเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ในด้านธุรกิจให้กับนักเรียน  นักศึกษาที่ก าลังจะจบ
การศึกษา  และผู้ที่สนใจในการด าเนินการด้านการหารายได้ระหว่างเรียน  ตามโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนประจ าปี  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอจัดท าโครงการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการจริง  โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจที่
สนใจตามแผนธุรกิจที่ได้เขียนไว้ในการอบรมดังกล่าวที่ผ่านมา 
 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนให้
นักเรียน  นักศึกษาที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน  และนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถหารายได้ให้กับ
ตนเองและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวพร้อมทั้งเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 มีธุรกิจภายในวิทยาลัยฯ และนอกวิทยาลัยเกิดข้ึน หรือเพ่ิมขึ้น 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 การด าเนินงานทางธุรกิจที่ถูกต้อง ตามประสบการณ์จริงที่ได้ศึกษาดูงานมา 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 วิทยาลัยฯ มีธุรกิจที่ด าเนินการจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนธุรกิจ  
เชิงคุณภาพ ธุรกิจด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เชิงเวลา กรกฎาคม  – กันยายน 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000  (รองบประมาณ) บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา 
   (การอบรมเขียนแผนธุรกิจ) 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด 
 ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  055-363-95     
 โทรสาร  055-263-207      โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-674-6001 
 E-mail  nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
    มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน อย่างไร้พรมแดน  จ าเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้ความคิด  ความรู้  และปัญญาเป็นฐานทั้งในรูปแบบ
ขององค์ความรู้  จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้าง
ผู้ประกอบการ  ให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ๆ  เบนเข็ม
จากการจบแล้วไปเป็นลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่  มาเป็นผู้ประกอบการใหม่  ด้วยเล็งเห็น
ว่าจะสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้เพียงพอที่จะเติบโตใน โลกของการเปลี่ยนแปลงได้  แต่
พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมีน้อย อยู่  สาเหตุหลักมาจาก
การไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง   โดยศูนย์
บ่มเพาะสนับสนุนการให้ค าแนะน าปรึกษา  และสถานที่ในการด าเนินการ  อย่างไรก็ตามก็ยังมี
นักศึกษาสนใจหรือเข้าร่วมไม่มากนัก  ทั้งนี้เป็นเพราะยังไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการรับผิดชอบใน
การด าเนินงาน เป็นการเฉพาะ  และระบบ  กลไกในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องของ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท า โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจของวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 พัฒนาความรู้แก่ ครู นักเรียน และนักศึกษา ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา สามารถก่อตั้งธุรกิจ และด าเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีสร้างไว้ 

mailto:nakhonthaimail@gmail.com
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และ
สามารถน าความรู้ไปต่อยอดท าแผนธุรกิจได้จริง 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมการอบรม 20  คน 
เชิงคุณภาพ ได้แผนธุรกิจที่น่าสนใจ - 
เชิงเวลา มิถุนายน  – สิงหาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 (รองบประมาณ) บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา 
(การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ) 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด 
 ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  055-363-95     
 โทรสาร  055-263-207      โทรศัพท์เคลื่อนที่   081-674-6001 
 E-mail  nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามนโยบายส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปของโครงการธุรกิจ โดยเน้นให้มีการปฏิบัติงานจริง มีการ
จัดซื้อวัสดุเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนงานธุรกิจจริง แต่เนื่องจากครูผู้สอนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพฯ เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการท าธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา ได้จริง 
ดังนั้นงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 พัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความความรู้ ความสามารถที่จะเปิดธุรกิจ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา สามารถมีธุรกิจที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถสร้างรายได้ และด าเนินการได้ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 วิทยาลัยมีธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้มากยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน - 
เชิงคุณภาพ ธุรกิจด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง - 
เชิงเวลา มิถุนายน  – สิงหาคม 2561 3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 45,000  (รองบประมาณ) บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ       
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายทรงวุฒิ  ชานุวัต 
  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927 
 E-mail nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพการด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :      
 ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน
ด้านการให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ทั้งในด้าน
ความรู้ทางด้านช่าง การฝึกอาชีพเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริม   ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการ
บริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการฝึกและพัฒนาอาชีพส าหรับนักเรียน และประชาชน  ขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมข้ึน 
 4.2  เพ่ือสร้างแหล่งแหล่งเรียนรู้ และและทักษะอาชีพที่หลากหลาย 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ  
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน เข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน และประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 100  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน และประชาชนเกิดทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริม  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเทศบาล และ อบต. เคลื่อนที่      
  ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายทรงวุฒิ  ชานุวัต 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927 
 E-mail nakhonthaimail@gmail.com     
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพการด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :     
  ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน
การให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้
มากที่สุด ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการ
วิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอ าเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน 
 4.2  เพ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง  
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 นักเรียน-นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) และยกระดับช่างชุมชน  
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายทรงวุฒิ  ชานุวัต 
  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927 
  E-mail nakhonthaimail@gmail.com     
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพการด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix It Center) 
และสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ดูแลรักษาและพัฒนา
ทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน 
 4.2  เพ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์ 
 4.3  มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการ ไปใช้ได้จริง  
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 90 คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบประมาณ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์    
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายทรงวุฒิ  ชานุวัต 
  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927 
 E-mail nakhonthaimail@gmail.com    
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพการด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :     
  ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์  ต่อเนื่องทั้งระบบอย่างยั่งยืน ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล เพ่ือขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแนวทางส าคัญในการด าเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทาง
ถนน (พ.ศ.2554 – 2563) และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้การปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็น"วาระแห่งชาติ” ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเข้มข้น ในทุกพ้ืนที่และ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอนครไทย ในการลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ งาน
โครงการพิเศษ และการบริการชุมชนจึงได้จัดท าโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทาง
ปลอดภัย”2561 ขึ้น 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน 
 4.2 เพ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการ ไปใช้ได้จริง  
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 20  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 / เมษายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย รองบประมาณ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอาชีวบริการวิชาการและวิชาชีพ      
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายทรงวุฒิ  ชานุวัต 
  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927 
 E-mail nakhonthaimail@gmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพการด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :      
 ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน
ด้านการให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ทั้งในด้ าน
ความรู้ทางด้านช่าง การจัดท าบัญชีครัวเรือน ความรู้ในด้าน ICT  ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการ
บริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการอาชีวบริการวิชาชีพ ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน 
 4.2  เพ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง  
6. กลุ่มเปูาหมาย : 
  นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน  2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สพฐ.  หน่วยงานของรัฐ และเอกชน  
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายทรงวุฒิ  ชานุวัต 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927 
  E-mail nakhonthaimail@gmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพการด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :      
 จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสถานศึกษา ในด้านการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ได้รับ
การตอบรับเป็นไปทิศทางที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน สังกัด สพฐ.  หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน ทั้งด้านการให้บริการการให้ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ นั้น 
  งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรม
ดังกล่าวจึงได้จัดท าโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สพฐ.  หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน เพ่ือเป็นการรองรับ และเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา ในด้านการให้บริการด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงานได้รับการบริการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย ในด้านการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟูา เครื่องยนต์ และได้รับความรู้ทางวิ ชาการที่
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และความต้องการ 
 4.2  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสังคม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานได้น าความรู้ทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริง  
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ 
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 โรงเรียน สังกัด สพฐ.  หน่วยงานของรัฐ และเอกชน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน และประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า    100คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน และประชาชนได้พัฒนาทักษะทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจังหวัด และอ าเภอเคลื่อนที่      
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายทรงวุฒิ  ชานุวัต 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927 
 E-mail nakhonthaimail@gmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่  2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
 ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ระดับคุณภาพการด าเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :      
 ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน
การให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้
มากที่สุด ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการ
วิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอ าเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน 
 4.2. เพ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง  
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 นักเรียน-นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
เชิงเวลา ระหว่างเดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362 
 E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องจากปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนักเรียน นักศึกษาที่มา
พักอาศัยหอพักในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ เป็นจ านวนมาก ท าให้การดูแลนักเรียน นักศึกษา
ดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง อาจท าให้เกิดปัญหาที่จะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย นั้น งานปกครองจึง
ได้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาขึ้น ดังนั้น งานปกครอง จึงได้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยม
หอพักข้ึน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือตรวจเยี่ยม และดูแลนักเรียน นักศึกษา  
 4.2  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 5.1 ด าเนินการออกตรวจหอพัก 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน 
 5.2 นักเรียน นักศึกษาหอพักมากกว่า 80% ได้รับการติดตาม ดูแล 
 5.3 ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาหอพักลดลง 
 5.4 นักเรียน นักศึกษาหอพักได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ที่อยู่หอพัก 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 8.1 งานปกครอง ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก  
          8.2 ลดปัญหาการมั่วสุม (ยาเสพติด การอยู่ร่วมกันฉันท์สามี-ภรรยา), ปัญหาเสียงดังรบกวน
ชาวบ้านที่พัก  อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ หอพักรอบวิทยาลัยฯ จ านวน  5 แห่ง 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ได้รับการติดตามดูแล 
 

เชิงเวลา 27 พฤศจิกายน 2560 – 26 มกราคม 2561 12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362 
 E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายา
เสพติดในประเทศไทยก าลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การ
แก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยก าลังจากทุกฝุายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดย
การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุม ดูแลและปูองกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้
นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ทางวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น เพ่ือ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด 
 4.2  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 5.1 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 
     5.2 นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรยีน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 



180 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 8.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางใน
การแก้ปัญหา 
 8.2  เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การเสพยาเสพ
ติด  
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า  500 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความรู้เรื่อง
พิษภัยยาเสพติด 

 

เชิงเวลา 26 มิถุนายน 2561 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธในสถานศึกษา 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 
  ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362 
 E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
  เนื่องจากปัจจุบันปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาท ทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน 
และต่างสถานศึกษา ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้มีนักเรียน นักศึกษาได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกาย และ
ทรัพย์สิน ท าให้เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสถานศึกษา และต่อสังคม นั้น งานปกครองจึงได้จัดท าโครงการ
ตรวจหาอาวุธในนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นการช่วยลด และบรรเทาปัญหาดังกล่าวดังนั้น งาน
ปกครอง จึงได้จัดท าโครงการตรวจหาอาวุธในนักเรียน นักศึกษาขึ้น 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธ 
 4.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่พกพาอาวุธ 
 4.3  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และเอาใจใส่ในด้านพฤติกรรม 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 5.1 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธ 
     5.2 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่พกพาอาวุธมาภายในสถานศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย : 
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 8.1  ไม่พบสารเสพติด และอาวุธในนักเรียน นักศึกษา 
 8.2  นักเรียน นักศึกษา ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่พกพาอาวุธ 
 8.3  นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และเอาใจใส่ในด้านพฤติกรรม  
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า  500 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 ไม่พบสารเสพติด และอาวุธ 
 

เชิงเวลา 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  จัดท าบัตรติดรถจักรยานยนต์ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362 
 E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องด้วยแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีข้อก าหนด
เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะในสถานศึกษา ได้ระบุข้อห้ามไม่ให้นักเรียน นักศึกษา ขี่ยานพาหนะภายใน
สถานศกึษา แต่มีนักเรียน นักศึกษาบางส่วนได้ละเมิดระเบียบปฏิบัติขี่รถในสถานศึกษาน ารถไปจอดไว้
ตามตึกเรียนต่างๆ ท าให้แยกแยะรถจักรยานยนต์ของครูและนักเรียน นักศึกษา เป็นไปได้ยาก ดังนั้น
งานปกครองจึงได้ท าโครงการจัดท าบัตรติดรถจักรยานยนต์ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือแยกแยะรถจักรยานยนต์ของครูและนักเรียน นักศึกษาได้  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 5.1 นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติส าหรับนักเรียน นักศึกษาในการใช้ยานพาหนะ 
 5.2 ควบคุมการใช้ยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 8.1 นักเรียน นักศึกษา ไม่ฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะในสถานศึกษา 
 8.2 สามารถลงโทษนักเรียน นักศึกษา ที่ฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะใน
สถานศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาที่ใช้ยานพาหนะ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ไม่ฝุาฝืน

ระเบียบปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะใน
สถานศึกษา 

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560  2  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362 
 E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศก าหนดให้ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดเปูาหมายใน
สถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุข มีจิตส านึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข 
 ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้จัดท าโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเปูาหมายของศูนย์อ านวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในวิทยาลัยฯ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือปูองกัน เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในวิทยาลัยฯ 
 4.2  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในวิทยาลัยฯ 
 4.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 5.1 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 
     5.2 นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด 
 5.3 สามารถปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 8.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางใน
การแก้ปัญหา 
 8.2  เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การเสพยาเสพ
ติด  
 8.3  ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพ ห่างไกล
จาก  ปัญหายาเสพติด 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า  500 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความรู้เรื่อง
พิษภัยยาเสพติด 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2561 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
 ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง 
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95  
 โทรสาร 055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-54013-535 
 E-mail  pun_super22@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกัน และการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา
แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกินอาหารที่ไม่สะอาดมลพิษที่เกิดจาก
การจราจร การเผาขยะ จึงท าให้ยุคปัจจุบันนี้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย ยกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัย
ที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจ็บปุวยของ
นักเรียน นักศึกษาจึงจัดท าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้ขึ้นมา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 4.1  เพ่ือให้สถานศึกษามียาสามัญประจ าบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้
บริการผู้เรียน และบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย 
 4.2  เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากรเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอา
นามัย 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
 5.1 นักเรียน นักศึกษา ครูเจ้าหนี้ที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา  และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 8.1  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหนี้ที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับประทาน
ยาอย่างถูกวิธี และปลอดภัย 
 8.2  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหนี้ที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ห่างไกลจาก
การเจ็บปุวยเบื้องต้น 
 9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหนี้ที่ และบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
500 คน 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหนี้ที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมียาเพียงพอเมื่อมี
การเจ็บปุวย 

 

เชิงเวลา ตุลาคม – ธันวาคม 2560 3  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ตรวจหาสารเสพติดแลตรวจสุขภาพประจ าปี ในนักเรียน นักศึกษา 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง 
 ต าแหน่ง    ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  0-5536-3095 
 โทรสาร     0-5536-3207   โทรศัพท์เคลื่อนที่    08-5401-3835 
 E-mail  Pun_super22@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ก าลังท าลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แม้ว่าทุกฝุายจะพยายามปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดจากการส ารวจของสถาบันวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในปี 2536 ประมาณว่ามีผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ 1.26 ล้านคน โดย
แพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของสังคมและแพร่กระจายเข้าไปในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนซึ่งเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคตนั้น งานสวัสดิการนักเรียน 
นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษาข้ึน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยได้รับการตรวจหาสารเสพติดและห่างไกลจากยาเสพติด 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการชีพนครไทย ห่างไกลยาเสพติด 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1.นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจหาสารเสพติด 
 8.2.นักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากสารเสพติด 
 8.3.นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิด 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย - 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการชีพนครไทย 

ห่างไกลยาเสพติด 
- 

เชิงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม. 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย - - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ 
  ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง 
 ต าแหน่ง    ครูพิเศษสอน       โทรศัพท์  0-5536-3095 
 โทรสาร     0-5536-3207        โทรศัพท์เคลื่อนที่    08-5401-3835 
 E-mail  : Pun_super22@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ฝุายงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีไม่
เพียงพอส าหรับงานบริการในทุกครั้งและต้องไปยืมวัสดุอุปกรณ์ข้างนอก เพ่ือให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยอย่างเพียงพอและน าไปใช้ในการจัดงานโครงการและประเมินต่างๆของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงต้องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้
เหมาะสมและเพียงพอ  
4.ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1.เพ่ือให้สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  
 4.2.เพ่ือประหยัดและสะดวกในการบริการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีวัสดุอย่างเพียงพอ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1.นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการบริการ 
 8.2.ประหยัดและสะดวกในการให้บริการ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกคนมีวัสดุ
อุปกรณ์ทางด้านงานบริการ 

- 

เชิงคุณภาพ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีวัสดุอย่าง
เพียงพอ 

- 

เชิงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม. 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องพยาบาล 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง 
 ต าแหน่ง    ครูพิเศษสอน       โทรศัพท์  0-5536-3095 
 โทรสาร    0-5536-3207   โทรศัพท์เคลื่อนที่    08-5401-3835 
 E-mail  Pun_super22@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกันและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา
แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกินอาหารที่ไม่สะอาด มลพิษที่เกิดจาก
การจราจร การเผาขยะ จึงท าให้ยุคปัจจุบันนี้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัย
ที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจ็บปุวยของ
นักเรียน นักศึกษาจึงจัดท าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้ขึ้นมา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1.เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
ผู้เรียนและครู  
 4.2.เพ่ือให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยเพ่ิมข้ึน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1.นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการ
ด้านสุขภาพและมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
 8.2.นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
- 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการชีพนครไทยได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย 

- 

เชิงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม. 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 8,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
 E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะหรือความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ติดตามสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานประกอบการ 
 8.2. สถานประกอบการมีความไว้วางใจในนักศึกษาที่มาจากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการ

ท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

- 

เชิงคุณภาพ ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
การท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

 

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
 E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 นักเรียนในสังคมปัจจุบันนั้นมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลายๆ
เรื่อง รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ค านึงความสามารถและความถนัดความชอบ
ที่แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับสายการเยนที่ตนเลือกท้ังเนื้อหาสาระการเรียนสาย
อาชีพ หลังส าเร็จการศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในรายวิชานั้น 
งานแนะแนว และจัดหารงาน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษาใหม่ เพ่ือเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนสายอาชีพและเพ่ิมปริมาณผู้เรียนให้กับ
วิทยาลัยฯต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 จัดการออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอ าเภอนครไทย และ
อ าเภอชาติตระการ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเพ่ิมข้ึน 
6. กลุ่มเปูาหมาย : 
  นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการ 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  โรงเรียน สพฐ. และสพม. ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกสายวิชาชีพสาขาต่างๆ 
 8.2. นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับ ปวช. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความตระหนักตรงกับสายอาชีพ 
 8.3. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯเพิ่มขึ้นในแต่ละแผนกวิชา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ใน

อ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการ 
- 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทยเพ่ิมขึ้น 

- 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
 E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การรับนักเรียน  นักศึกษาใหม่  เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
ในแต่ละปีการศึกษานั้นมีพ้ืนฐานจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ชุมชนและสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน 
เพราะฉะนั้น เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตรงตามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  ครู/อาจารย์  และสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษา  
เรียนรู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม  สถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง  เพ่ือความเข้าใจ  รวมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหว่างนักเรียนนักศึกษาใหม่  ผู้ปกครอง  และสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 จัดอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ของวิทยาลัยฯ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษา 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1. นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานศึกษา 
 8.2. ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในสถานศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย - 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษาได้รับ

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติของวิทยาลัยฯ 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
 E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 นักเรียน  นักศึกษา  ที่จะส าเร็จการศึกษาระดับ  ปวช. และปวส.นั้น  นอกจาก  จะมีความรู้
ในวิชาชีพแล้ว  ยังต้องมีความรู้  และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ  และก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพหรือการ
ท างาน  เช่น  การหางาน  การสมัครงาน  และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน  การ
ปัจฉิมนิเทศ  จึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่างๆ  ดังกล่าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้  นักเรียน  นักศึกษา  ตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อ  การท างานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้   
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 จัดอบรมให้ความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจก่อนจบการศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1. ผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
 8.2. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย - 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา  

มีความรู้ ความเข้าใจก่อนจบการศึกษา 
 

เชิงเวลา มกราคม – มีนาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560  
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ   สิ้วอินทร์ 
 ต าแหน่ง ครู คศ.1   โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770 
 E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของ
การจัดการศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงต้องติดตามผล
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา  ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  ตลอดจน
ส ารวจความ พึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพ่ือจะน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1. ทราบข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 8.2. ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 2560 
- 

เชิงคุณภาพ ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2560 

 

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม   
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 พฤษภาคม 2561  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม น ามาประยุกต์ใช้ในการวิชาชีพของตนเอง
และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เชิงเวลา พฤษภาคม 2561 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ   
  ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท ์055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 มกราคม 2561  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านการเป็นผู้น าที่ดี ผู้ตามท่ีดี ระเบียบวินัย การเสียสละ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนปวช.1มีลักษณะที่พึงประสงค์  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เชิงเวลา มกราคม 2561 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 
 



210 
 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียนนักศึกษา  ร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เชิงเวลา วันเข้าพรรษา กรกฎาคม 61 

วันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 61 
วันปิยะมหาราช ตุลาคม 60 
วันท าบุญขึ้นปีใหม่ มกราคม 61 

 

เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการไหว้ครูช่างครูสามัญ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียน มีพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เชิงเวลา มิถุนายน 2560 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 24,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ : 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านการนันทนาการ ดนตรีกีฬา 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียน มีพัฒนาด้านการนันทนาการ ดนตรี กีฬา  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 25,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้น า 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  ส่งเสริมผู้เรียนด้านการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียน มีพัฒนาด้านการเรียนรู้ประชาธิปไตย  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - 
เชิงเวลา กันยายน 2561 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการกีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุกคนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอาบาย
มุขอ่ืนๆ ให้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียน หรือท างาน ให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังท าให้เกิดความรักใคร่
สามัคคีกันในหมู่คณะหรือในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาช่วยท าให้บุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และยกระดับ
จิตใจ กีฬายังเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนามนุษย์ นอกจากนั้นเรายังสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพดี 
และปูองกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆ ได้ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา 
 4.2  เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 4.3  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
 5.2  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องเหมาะสม 
 5.3  ยกระดับจิตใจ การมีน้ าใจนักกีฬาของนักเรียน นักศึกษา 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 8.1  สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา 
 8.2  พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา 
 8.3  นักเรียน นัก ศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องเหมาะสม   
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา - 
เชิงเวลา กรกฎาคม – สิงหาคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี  มุ่นเชย  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-9389362  
 E-mail   montreemoonchoei@gmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่สะท้องวิถีชีวิต สภาพสังคมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงท านอง ค า
ร้องส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็น
ลูกทุ่ง ปัจจุบันการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านดนตรีปัจจุบันมีผู้นิยมฟัง
เพลงเพียงบางส่วนเท่านั้น 
 การส่งเสริมเยาวชนและวัยรุ่นสมัยใหม่สนใจและให้ความส าคัญกับเพลงลูกทุ่งไทย ก็เป็นวิ ธี
หนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป จากที่ปัจจุบันหลายหน่วยงานก็
เริ่มให้ความส าคัญกับการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาฟังเพลงลูกทุ่งไทย รวมถึงการแสดงความสามารถการ
ประกวดแข่งขันต่างๆ การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกโดยความร่วมมือกันระหว่าง
นักเรียน นักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และสร้างสรรค์สังคมด้วยบทเพลง 
 4.2  เพื่อเป็นการให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย 
 4.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 5.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม 
 5.2  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องเหมาะสม 
 5.3  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่วิทยาลัย และความสัมพันธ์อันดีต่อสถาบันการศึกษาภายนอก 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
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7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 8.1  นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยในแขนงเพลงลูกทุ่งไทย 
 8.2  นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย 
 8.3  นักเรียน นัก ศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงความสามารถ   
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา 500 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรักในศิลปวัฒนธรรมไทยในการร้อง

เพลงไทยลูกทุ่ง 
- 

เชิงเวลา มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  คุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียน มีพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เชิงเวลา กันยายน 2561 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา  
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  
 ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์ 055-363095 
  โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412  
 E-mail   Oioiya_m@hotmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียนนักศึกษา  ร้อยละ  80 
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
เชิงเวลา กุมภาพันธ์ 1  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 
 ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง  
 ต าแหน่ง ครูผู้ช่าย    โทรศัพท์ 055-363095 
  โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2216394  
 E-mail   ladda2560da@gmail.com  
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าวการ
ประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุข ยาเสพติด การประพฤติผิด
ศีลธรรม การขาดคุณธรรมจริยธรรมและอ่ืนๆ ซึ่งสาเหตุจาการขาดความอบอุ่นในครอบครัว การ
เลียนแบบ การเลือกประพฤติในทางที่ไม่ดีดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
 ดังนั้นการที่จะรู้ถึงปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ
พูดคุยและรับฟังปัญหาและวิธีแก้ปัญหาจากผู้ปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษาเพ่ือ การก าหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและท าให้การดูแลแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนสามารถด าเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 4.1  ครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้าน หอพัก คัดกรอง นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย 597 คน 
 4.2  นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับการออกเยี่ยมบ้านพร้อมคัดกรองทุกคม 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
 8.1  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู 
 8.2  ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 8.3  ครูร่วมมือกับผู้ปกคอรงในการช่วยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีแฟูมประวัติและได้รับการคัดกรอง

พร้อมเยี่ยมบ้าน  
ร้อยละ  80 

เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ออกกลางคันไม่
เกินร้อยละ 5 
นักเรียน นักศึกษา ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมี
เจตคติที่ดีต่อครู 

 

เชิงเวลา ตุลาคม – กันยายน  2561 12  เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการสร้างเครือข่ายสานสายใยพบผู้ปกครอง
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่าย โทรศัพท์ 055-363095 
 โทรสาร 055-363027 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2216394 
E-mail   ladda2560da@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าว

ประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุขเสพติด การประพฤติผิดศีลธรรม 
การขาดคุณธรรม จริยธรรมและอ่ืนๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว การเลียนแบบ 
การเลือกประพฤติในทางที่ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษามีความพร้อมสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 

ดังนั้นการที่จะรู้ถึงปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ
พูดคุยและรับฟังปัญหาและวิธีแก้ปัญหาจากผู้ปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :

4.1  ครูที่ปรึกษา ได้พบผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ทุกคน 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :

ครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ทุกรับดับชั้นพบผู้ปกครองของนักเรียนจ านวน 597  คน 
6. กลุ่มเปูาหมาย :

ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พ้ืนที่ด าเนินการ :

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

8.1  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู 
8.2  ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
8.3  ครูร่วมมือกับผู้ปกคอรงในการช่วยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 597  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยด ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่อครู 
เชิงเวลา พฤษภาคม  – สิงหาคม  2561 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 



คณะผู้จัดท า 

1. นางมลฑา ทรัพย์ประชา ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

2. นายสมพร บุญนาค รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

3. นางสาวสุดาพร นาคพรม หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 

4. นายศุภกฤต นาคเอ่ียม เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 




