แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กันยายน 2560

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก นี้ จัดทาขึ้นตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขปรับปรุงในปี พุทธศักราช 2545 โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
จัดการของสถานศึ กษา เพื่อให้ สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้าน
วิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ และด้ า นการบริ ห ารงานให้ ส อดคล้ อ งรองรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต
เป็นสาคัญ
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางและกรอบในการ
พัฒนาและบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องรองรับตามนโยบายของ
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐ บาล ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาบุคลากร และสถานศึกษาต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
กันยายน 2560

สารบัญ
เรื่อง/รายการ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา

1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

2

ข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ

4

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5

ภารกิจและนโยบาย

6

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

10

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

10

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา

11

มาตรฐาน และกลยุทธ์ของสถานศึกษา

12

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

13

แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหาร

15

ข้อมูลบุคลากร

16

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

20

ส่วนที่ 3 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2560

22

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

23

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

24

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ2561
งานบุคลากร
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

37

- โครงการการจัดองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

39

- โครงการจิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

41

งานอาคารสถานที่
- โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

43

- โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

45

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

- โครงการพัฒนาสานักงาน งานอาคารสถานที่

47

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

49

- โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

51

งานทะเบียน
- โครงการแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560

53

- โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.

55

- โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560 ในระดับ ปวช. และ ปวส.

57

- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานทะเบียน

59

- โครงการงานทะเบียนสัญจร

61

งานบริหารงานทั่วไป
- โครงการประชุมบุคลากรและคณะกรรมการวิทยาลัย

63

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสานักงานพัสดุ

65

- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ

67

- โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561

69

งานหลักสูตรการเรียนการสอน
- โครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนระดับ 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

- โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี 96

- โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

98

- โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

100

- โครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 102

- โครงการจัดทาสมุดบันทึกการเรียนรู้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ระดับ ปวส.)

104

- โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับการฝึกงานในสถานประกอบการ (ระดับ ปวช.)

106

งานสื่อการเรียนการสอน
- Active Learning ด้วยโปรแกรม Office 365

108

งานวิทยบริการและห้องสมุด
- โครงการเรารักษ์ภาษา

110

- โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

112

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- โครงการพัฒนาห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

115

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

117

- การประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

119

- English Day

121

- Christmad Day

123

- อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒธรรม

125

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง

127

ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพฯ
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา

129

- โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

131

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ
- โครงการประกวดโครงงาน โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

133

- โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560

135

- โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้

137

- โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู

139

- โครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อาวชีวศึกษา

141

งานความร่มมือฯ
- โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

143

- โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

145

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- โครงการซ่อมบารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา

147

- โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

149

- โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกาลังคนอาชีวศึกษา

151

- โครงการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกระบบฐานข้อมูลและป้องกันไวรัส

153

งานวางแผนและงบประมาณ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

155

งานส่งเสริมฯ
- โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การศึกษาดูงาน)

157

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

- โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ)

159

- โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การพัฒนาศูนย์บม่ เพาะ)

161

งานโครงการพิเศษฯ
- โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ

163

- โครงการเทศบาลและ อบต. เคลื่อนที่

165

- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

167

- โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2561

169

- โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการและวิชาชีพ

171

- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐและเอกชน

173

- โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัดและอาเภอเคลื่อนที่

175

งานปกครอง
- โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

177

- โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

179

- โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดและอาวุธในสถานศึกษา

181

- โครงการทาบัตรติดรถจักรยานยนต์

183

- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

185

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
- โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

187

- โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดในนักเรียน นักศึกษา

189

- โครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ

191

- โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
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ส่วนที่ 1
บทนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ และข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากาลังคนอย่างมีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนของประเทศและภาคเอกชน
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ
ประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ
การฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล
2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานทา 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 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
1.7 ลดการออกกลางคัน
1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชีวศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา
1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาโดยอิงผลการประเมินของสมศ.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 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพครู
2.15 กาหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ
2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน
2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ
มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่น มี
เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน”
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ
3.2 นาระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
3.3 บริหารงานบุคคล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- ดูและและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ
- สร้างขวัญ กาลังใจ และจิตสานึกในความเป็นเจ้าขององค์กร
3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน
- สถานศึกษาขนาดเล็ก
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3.6 กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา“เพิ่มทักษะวิชาชีพ ด้วยความร่วมมือในและ
ต่างประเทศ”
4.1 จัดตั้งกองทุนอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรมวิชาชีพ
4.2 เพิ่มการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกระดับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งในและ
ต่างประเทศ
4.3 ขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในรูปแบบต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษา พัฒนา
ครูพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 ร่วมกับประเทศในอาเซียน พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา
ข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ
"ยึดหลักธรรมมาภิบาล

บริหารงานประจา

นาภาพลักษณ์ที่ดี

ใช้เทคโนโลยีบริหาร

ประสานเครือข่าย

ขยายทวิภาคี

ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น

หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ

เยี่ยมห้องเรียนสม่าเสมอทั่วหน้า พัฒนาบุคลากรสู่ความสาเร็จ"
1.ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา
2.พัฒนาครูและองค์กร
3.เน้นสอนระบบทวิภาคี
4.นาสิ่งดีดีสู่สังคม
5.เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์
6.สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา
7.พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
8.ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
9.เน้นทางานประสานชุมชน
10.เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ภารกิจและนโยบาย
การขับ เคลื่ อนนโยบายรัฐ บาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555- 2569 คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1) ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานโดย
1.1) รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ล ดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน /
ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิช า การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ
กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนสาคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่
นักเรียนและผู้ปกครอง
2) ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย
2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร รวม 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ 1 แห่ง จานวน 4 แห่ง
2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอาเภอในกลุ่มอาเภอชั้นหนึ่ง
2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ
และการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5) มุ่งผลิตและพัฒนากาลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัด
อาชีวศึกษา เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน
โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ
อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒ นาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ
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Re Skills ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7) สนั บสนุ น ให้ ห น่ว ยงาน/องค์กร ร่ว มจัดอาชีว ศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ
อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์

และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9) เพิ่ม ช่ อ งทางการเรี ย นอาชีว ศึ กษาด้ ว ย อาชี ว ะทางไกล และเครือ ข่ ายวิ ทยุ เ พื่ อ

การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งใน
การพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/
สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามความ
ต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้ าน Hardware สื่อการเรียน
การสอนส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการ
สอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทาวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2) ระดับผู้ เรี ยน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่ อให้ผู้ สาเร็จอาชีว ศึกษา มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตาม
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ตาแหน่งหน้าที่(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชี พปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริ มสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด บนพื้ น ฐาน Competency Based
Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/
แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจานวนสถานศึก ษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการ
ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1) ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่
Web Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2) ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB
และ Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย, การกระจายอานาจจั ดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้
เพียงพอ
4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้ เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การ
จัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC
ฯลฯ
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- ประเทศต่ างๆในภูมิ ภ าคของโลก ได้แ ก่ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น อิ ส ลาเอล ญี่ ปุ่ น
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ

10

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
ปรัชญา
ล้าเลิศวิชาการ
ชานาญวิชาชีพ
เร่งรีบตรงเวลา
พัฒนาสังคมไทย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา พั ฒ นาเทคโนโลยี สร้ า งคนดี สู่ สั ง คมตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ เพื่อดารงชีพตามเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
2. สร้างความร่วมมือด้านการจัดการในทุกด้าน การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วมกันทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
3. สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่ งเสริมการกีฬาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ (Strategies)
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน และให้ส อดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
3. พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การ ภายใต้ ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
4. พัฒนาศักยภาพสถานศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาชีพแก่ชุมชน
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรมรู้เท่าทันเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างองค์ความรู้
ส่งเสริมกระบวนการจัดการอาชีวโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
1. สถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับชุมชน องค์กร และหน่วยงานในท้องถิ่น
2. มีการทาโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาความรู้ในวิชาชีพไปใช้ประโยชน์จริง
3. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาแก่
นักเรียน
4. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่สะท้อนคุณลักษณะความเป็นตัวตนของนักเรียน นักศึกษา
อย่างชัดเจน
5. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐาน และกลยุทธ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลการจัดการศึกษา
- พัฒนาความรู้ทักษะให้มีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถตามมาตรฐาน
ความรู้ทักษะ การสื่อสารความสามารถในการประยุกต์สู่อาชีพเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
- ส่งเสริมสนับสุนนการดาเนินการบริหารเกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานการศึกษา
ตามโครงการภายใต้การมีส่วนร่วม ชุมชน สถานประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- พัฒนาส่งเสริมมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาการฝึกอบรมวิชาชีพที่ หลากหลายทั้งการศึกษา
ในระบบนอกระบบและการศึก ษาระบบทวิภ าคี ขยายความร่ว มมื อด้ า นการเรี ยนการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
มาตรฐานที่ 4 ด้านการประกันคุณภาพภายใน
- กระบวนการประเมินมาตรฐานสถานศึ กษาอาชีว ศึก ษาระดั บมาตรฐาน มาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด่น และเร่งพัฒนา

มาตรฐานที่ 5 ด้านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- สถานศึกษาจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
สถาน ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของอาเภอนครไทย
- เสริมสร้างการปลูกจิตสานึกที่ดีงามในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่ น ของอาเภอนครไทย
ร่วมมือกับท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน
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ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัย
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอาเภอ ของกรมอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็น การสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิชาชีพแก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองให้สอดคล้อง และเพียงพอต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น และความต้องการของตลาดแรงงานทั้งให้ ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมของ
ประเทศ ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สภาตาบลเนินเพิ่มได้มอบที่ดินสาธรณประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซายาง หมู่ที่ 3ตาบล
เนิ น เพิ่ ม อ าเภอนครไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ประมาณ 205 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ให้ แ ก่ กรม
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 สาหรับเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กรมอาชีวศึกษา ใช้ที่ดินดังกล่าว สาหรับสร้างวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0718/12580 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 โดยนายสุขวิช
รังสิตพล วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เริ่มเปิดดาเนินการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 18 ปี
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhonthai Industrial and Community Education College
ที่ตั้ง
เลขที่ 179 หมู่ 3 ตาบลเนินเพิ่ม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์
0-5536-3095
โทรสาร
0-5536-3207
เว็บไซต์
http://www.ntic.ac.th
อีเมล์
nakhonthaimail@gmail.com
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เนื้อที่ของสถานศึกษา
205 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น
1. อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
อาคารเรียน
2. อาคารประกอบ
โรงฝึกงาน
อาคารอานวยการ
หอประชุม
ห้องน้าห้องส้วม
โรงจอดรถ
อาคารพัสดุ
อาคารวิทยบริการ
3. อาคารที่พักอาศัย
บ้านพักผู้อานวยการ
บ้านพักข้าราชการครู 6 ยูนิต
บ้านพักครู 6 ยูนิต
4. ถนน คศล.

15 หลัง
จานวน

2

หลัง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
1
1
3
1
1
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

จานวน
จานวน
จานวน
4,304

1
หลัง
1
หลัง
1
หลัง
ตารางเมตร

อัตลักษณ์ (นักศึกษา)
มีใจบริการ
เอกลักษณ์ (วิทยาลัย)
พัฒนาอาชีพสู่สังคม
สีประจาวิทยาลัย
สีน้าเงิน
สีขาว
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย
ต้นพญาสัตบรรณ
ดอกไม้ประจาวิทยาลัย
ดอกลีลาวดี

หมายถึง
หมายถึง

ความเข้มแข็ง ก้าวหน้าด้านการอาชีพ
ศาสนธรรม ความบริสุทธิ์
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้อานวยการ
นางมลฑา ทรัพย์ประชา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสมพร บุญนาค

ฝ่ายแผนงานฯ
นายสมพร บุญนาค

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายธเนศ คงวังทอง

งานบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวดี บุญนาค

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวสุดาพร นาคพรม

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายอัคเดช คาป้อ

งานบุคลากร
นายรังสรรค์ ทองสินธุ์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายประณต งานนันไชย

งานครูที่ปรึกษา
นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

งานการเงิน
นายชาตรี ยอดช้าง

งานความร่วมมือ
นางสาวไพเราะ พุทธสอน

งานปกครอง
นายมนตรี มุ่นเชย

งานการบัญชี
นายจักรพงษ์ เปีย้ ปลูก

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์

งานแนะแนวอาชีพฯ
นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์

งานพัสดุ
นายสมชาย จันทร์ศรี
งานอาคารสถานที่
นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
งานทะเบียน
นางสาวศศิธร อินกอง
งานประชาสัมพันธ์
นายรังสรรค์ ทองสินธุ์

งานประกันคุณภาพฯ
นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด

ฝ่ายวิชาการ
นายพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง
แผนกวิชาสามัญพันธ์
นางสาวปรียาพัชร อินตา
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายธนิต เพ็ชรฉกรรจ์
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายมนตรี มุ่นเชย
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
นางสุชาดา โพธิพล
แผนกวิชาช่างยนต์
นายสันติวุฒิ คาภู
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอาลิษา เมืองพระฟาง
งานโครงการพิเศษฯ
นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์

นางสาวไพเราะ พุทธสอน
แผนกวิชาการบัญชี
นางสายชล แหยมมั่น
งานวัดผลและประเมินผล
นายธนกฤต สุขมามอญ
งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี
นางสุชาดา โพธิ์พล
งานวิทยบริการฯ
นางสาวมะลิ ใบยา
งานสื่อการเรียนการสอน
นายวิหก ปัตไทสงค์
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางแสงเดือน บุญมีจิว
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ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัย การอาชีพนครไทย
อัตรากาลัง ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ข้อมูล นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี
อัตรากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีบุคลากรทัง้ สิ้น
73
ก. ข้าราชการ
15 คน
1 ผู้บริหาร
4 คน
2 ข้าราชการครู
11 คน
3 ข้าราชการพลเรือน
คน
ข. ลูกจ้างประจา
คน
1 ทําหน้าทีส่ อน
คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
คน
ค. พนักงานราชการ
9 คน
1 ทําหน้าทีส่ อน
9 คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
49 คน
1 ทําหน้าทีส่ อน
20 คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
29 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ ื่น คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจํา

คน
-

คน
คน

ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ํากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
รวม

คน

65 คน

40 ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
29
คน
8
คน
คน
2
คน
คน
8
คน
29
คน
10
คน
11
คน
คน
คน
คน
40 คน
รวม
28 คน

รวม
8
2
8
39
8

คน
คน
คน
คน
คน
คน
65 คน
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ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินทีจ่ า้ ง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดําเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

40 ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน

27

24

คน

คน

5
15
………………
………………
44

คน
คน
คน
คน
คน

คน
29
คน
……………… คน
……………… คน
คน
29

รวม

รวม
24

คน

5
44
………………
………………
73

คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

11

คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1.นายรังสรรค์

ทองสินธุ์

ป.ตรี

งานบํารุงรักษารถยนต์

หน.งานบุคลากร

2.นางศรินท์ทพิ ย์

ยอดช้าง

ป.โท

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หน.ประกันคุณภาพ

3.นายธนกฤต

สุขมามอญ

ป.โท

งานเครื่องล่างรถยนต์

หน.งานวัดและประเมินผล

4.นายสันติวฒ
ุ ิ

คําภู

ป.โท

โครงการ

หน.สาขางานยานยนต์

5.นางสาวปรียาพัชร

อินตา

ป.โท

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

6.นางสาวศศิธร

อินกอง

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด2

หน.งานทะเบียน

7. นายธนิต

เพ็ชรฉกรรจ์

ป.โท

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

หน.สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

8. นายจักรพงษ์

เปียปลูก

ป.โท

โครงการ

หน.การบัญชี

9. นายชาตี

ยอดช้าง

ป.โท

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

หน.งานการเงิน

10. นางสาวพิมพ์ใจ

สิ้วอินทร์

ป.ตรี

โครงการ

หน.วิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

11. นางลัดดาวัลย์

กั้ววิจง

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม หน.งานครูทปี่ รึกษา

6.3.2. ลูกจ้างประจา
ชื่อ - สกุล

รวม ........-....... คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
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พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

9

คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1.นางสายชล

แหยมมั่น

ป.ตรี

การเป็นผู้ประกอบการ

หน.สาขางานการบัญชี

2.นางสุชาดา

โพธิพ์ ล

ป.โท

กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า

หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

3.นายสมชาย

จันทร์ศรี

ป.โท

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

หน.งานพัสดุ

4.นายยมนา

คีรีรัตน์สกุล

ป.ตรี

งานฝึกฝีมือ 1

หน.งานแนะแนวอาชีพและการจุดหางาน

5.นางแสงเดือน

บุญมิจิว

ป.โท

กระบวนการจัดทําบัญชี

หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

6.นางรัตฯวรรณ์

โพธิป์ ลัด

ป.ตรี

การบัญชีตั๋วเงิน

หน.ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

7.นางสุภาวดี

บุญนาค

ป.โท

การเป็นผู้ประกอบการ

หน.งานบริหารทัว่ ไป

8.นายธนัชกร

คงทัน

ป.ตรี

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

หน.สาขาไฟฟ้ากําลัง

9.นางสาววราภร

จันทร์ชัย

ป.ตรี

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

หน.งานความร่วมมือ

รวม

ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

45

คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1.นายวิรัตน์

จันทร์ตรี

ป.ตรี

งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล หน.งานอาคารสถานที่

2.นายมนตรี

มุ่นเชย

ป.ตรี

งานฝึกผีมือ 1

หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

3.นางสาวไพเราะ

พุทธสอน

ป.ตรี

อินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

หน.งานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

4.นางสาวสุดาพร

นาคพรม

ป.ตรี

การบัญชีต้นทุน 2

หน.งานวางแผนและงบประมาณ

5.นายทรงวุฒิ

ชานุวตั ร์

ป.ตรี

การขับรถยนต์

หน.โครงการพิเศษและการบริการชุมชน

6.นายอุวตั ร

พลขันธ์

ป.ตรี

งานแก๊สรถยนต์

จนท.งานวัดผลและประเมินผล

7.นางสาวมะละ

ใบยา

ป.ตรี

โครงการ

หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด

8.นายอัคเดช

คําป้อ

ป.ตรี

ระบบการจัดการฐานข้อมูล

หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

9.นายสราวุฒิ

ด้วงรอด

ป.ตรี

หุน้ ยนต์เบือ้ งต้น

จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

10.นางาสาวอาลิษา

เมืองพระฝาง

ป.ตรี

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด

11.นายประณต

งานนันไชย

ป.ตรี

โครงการ

หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

12.นายวิหก

ปัฒไทสงค์

ป.ตรี

โครงการ

จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

13.นายอนนต์

พรมภาพ

ป.ตรี

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

จนท.งานวัดผลและประเมินผล

14.นายวันชัย

ทนทาน

ป.ตรี

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

15.นายกมล

โชติรัตน์

ป.ตรี

โครงการ

จนท.งานอาคารสถานที่

16.นางสาวปัทมา

วงษ์ตา

ป.ตรี

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

17.นายสุขเกษม

ทิพย์วงษา

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1

จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

19
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

18.นายเวโรจน์

สิทธิ

ป.ตรี

เครื่องปรับอากาศ

จนท.อาคารสถานที่

19.นายวิศธวัฒร์

บุญภักดี

ป.ตรี

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

จนท.งานอาคารสถานที่

20.นางาสาวจณิฏตา

สุคําภา

ป.ตรี

-

จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด

21.นางอรษา

สอนนนท์

ปวส.

-

จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

22.นางศิรัญญพร

บุรินทร์รัตน์

ปวส.

-

จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

23.นางศุพัทธนันท์

เขียวขํา

ป.ตรี

-

จนท.งานพัสดุ

24.นางสาวสุพัตรา

แก้วป้องปก

ป.ตรี

-

จนท.งานการเงิน

25.นางสาวธิดารัตน์

ด่อนแผ้ว

ป.ตรี

-

จนท.งานทะเบียน

26.นางสาวจันตณา

งูนิ่ม

ป.ตรี

-

จนท.การบัญชี

26.นางสาวชลธิชา

โถงโฉม

ป.ตรี

-

จนท.งานทวิภาคี

27.นายพสิษฐ์

ผิวฝัก

ปวส.

-

จนท.งานแนะแนว

28.นางสาวสายหยุด

กันนา

ป.ตรี

-

จนท.งานพัสดุ

29.นางสาวชนกสุดา

ตาแนแฝก

ปวส.

-

จนท.การบัญชี

30.นางสาวนิตยา

แสงนภากาศ

ป.ตรี

-

จนท.งานบริหารงานทัว่ ไป

31.นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี

ป.ตรี

-

จนท.งานบุคลากร

32.นางสาวสุกนั ยา

ปวส.

-

จนท.งานวิจัยพัฒนาฯ

33.นางสาวธนัชพรศรณ์ แสงรอด

ปวส.

-

จนท.งานวัดผลและประเมินผล

34.นางสาวอมิตา

จุมภา

ปวส.

-

จนท.งานการเงิน

35.นางสุมาลี

แสงนภากาศ

ป.4

-

นักการภารโรง

36.นางลัดดา

คุ้มสุวรรณ

ป.6

-

นักการภารโรง

37.นายบุญทัน

วงษ์ด่อน

ป.6

-

นักการภารโรง

38.นายลําดวน

จันทร์ปอ้ ง

ม.3

-

นักการภารโรง

39.นายวสิฏฐ์พล

คําภา

ปวส.

-

นักการภารโรง

40.นายธานินทร์

พรมสิงห์

ป.6

-

นักการภารโรง

41.นายสราวุฒน
42.นายหลักชัย
43.นายอุใด
44.นายอนุสาร
45.นายทุง่

สอนนนท์
คุตระกูล
เพชรบูรณ์ปี้
เอี่ยมโอด
ทานนท์

ม.6
ปวส.
ป.6
ป.6
ป.6

-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ศรีวชิ ัย
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2560 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนือ่ ง

รวมทัง้ สิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทัง้ สิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์
2. ประเภทวิชา พาณิชยการ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน ........................................

597

ภาคเรียนที่ 2/2559(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
386
118
93

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
119
95

ปี่ที่ 1
172

หน่วย : คน

คน

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

รวม
211

รวมทัง้ สิ้น
597

60
58
17

50
36
4

34
11
13

144
105
34

26
46
7

15
28
5

41
74
12

185
179
46

21
16

17
12

24
13

62
41

29
10

30
15

59
25

121
66

3. ประเภทวิชา ..........................................
- สาขาวิชา/งาน ........................................
- สาขาวิชา/งาน ........................................
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ทัง้ ปีการศึกษา (2560)
1,750 คน
1,291 คน

รวมทัง้ สิ้น
คน
#REF!
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน
2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.
................ คน

2.3 หลักสูตรปชด. ................ คน
2.4 หลักสูตรอื่น ๆ
คน
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7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 (ปีต่อไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนือ่ ง

รวมทัง้ สิ้น

หน่วย : คน

คน

ปี่ที่ 1

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ภาคเรียนที่ 1/2561(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

รวม

280

172

571

478

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทัง้ สิ้น

1,049

119

360

118

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

รวมทัง้ สิ้น
1,049

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์

80

60

50

190

80

26

106

296

- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง

80

58

36

174

80

46

126

300

- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

40

17

4

61

40

7

47

108

- สาขาวิชา/งาน การบัญชี

40

21

17

78

80

29

109

187

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

16

12

68

80

10

90

158

2. ประเภทวิชา พาณิชยการ

- สาขาวิชา/งาน ........................................
3. ประเภทวิชา ..........................................
- สาขาวิชา/งาน ........................................
- สาขาวิชา/งาน ........................................
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

ทัง้ ปีการศึกษา (2561)

รวมทัง้ สิ้น

11,400

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1,400

คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

..........

คน

2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

5,600

คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

..........

คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

4,400

คน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย การอาชีพนครไทย
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2559) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

แผนงาน/งบรายจ่าย
ปวช.

1,873,000.00

1. แผนงาน
4,204,240.00
สร้าง
- งบบุคลากร
2,331,240.00
- งบดาเนินงาน
1,873,000.00
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่
2. แผนงาน .....................
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่

ปวส.

ระยะสั้น

วิจัย
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุ่นยนต์
องค์
ความรู้

รวมทั้งสิ้น

โครงการ

เป็นเงิน

1.โครงการ
2.โครงการ 3.โครงการ 4.โครงการ 5.โครงการ 6.โครงการ 7.โครงการ 8.โครงการ 9.โครงการ
10.
11.โครงการ
ยกระดับการจัด
เร่ง
ออกกลางคัน Fix It Center ส่งเสริมการ
จัดหา
อาชีวศึกษาฯ สนับสนุน ผลิตสือสา โครงการ อุดหนุนการ
ศึกษาระบบทวิ ประสิทธิภาพ
ประกอบ
บุคลากร (ลดเวลาเรียน) ค่าใช้จ่าย
รคดี
ซ่อมบารุง หารายได้
ศึกษา
การสอน
อาชีพอิสระ สนับสนุนเพือ่
ตั้งแต่ระดับ ประกอบการ และพัฒนา ระหว่างเรียน

รวม

รวมทั้งสิ้น

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

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

960,793.01

879,997.87

2,331,240.00

-

2,331,240.00

3,713,790.88

-

3,713,790.88

213,959.38

-

213,959.38
-

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

213,959.38
4,781,034.65
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ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปีต่อไป)
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

1. ประมาณการรายรับ

34,770,200 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
2,642,050.00 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
1,857,860.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562(ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
6,918,480 บาท
งบดาเนินงาน
3,733,010 บาท
งบลงทุน
14,005,400 บาท
งบเงินอุดหนุน
5,613,400 บาท
งบรายจ่ายอื่น
- บาท

4,499,910 บาท

30,270,290 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าวิทยฐานะ
- อื่น ๆ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ..............................................
งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนฯ
- อุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
- อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยฯ
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน
- โครงการออกกลางคัน
- โครงการ Fix It Center
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
- โครงการอาชีวะพัฒนา
-โครงการอาชีวศึกษา(ลดเวลาเรียน)

24,972,370 บาท
4,470,480.00
2,448,000.00
3,696,000.00
1,088,340.00
3,210,660.00
1,317,210.00
1,806,000.00
902,000.00

127,000.00
144,000.00
4,672,480.00
189,600.00
30,000.00
390,000.00
127,000.00
117,600.00
236,000.00
16,000.00

11,702,820 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,235,870 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,943,480 บาท
บาท
บาท
บาท
1,090,200 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ส่วนที่ 3
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
แผนการใช้จา่ ยเงินตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี งปม.2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

-

-

16,084,190.00 85,000.00

-

1,716,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

40,000.00

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

882,000.00

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

960,000.00

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
1,891,010.00

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

760,000.00 4,853,400.00 7,488,400.00

เงินรายได้(บกศ.)

2,642,050.00

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

26,841,024.41

งบบุคลากร
4,470,480.00

-

-

-

-

4,470,480.00

-

-

-

-

-

-

-

-

4,470,480.00

- เงินวิทยฐานะ

369,600.00

-

-

-

-

369,600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

369,600.00

- เงินประจาตาแหน่ง

201,600.00

-

201,600.00

201,600.00

- เงินเดือนข้าราชการ

-

-

-

- เงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการ

-

-

-

-

- ค่าจ้างลูกจ้างประจา

-

-

-

- เงิน อื่นๆ
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูจา้ งสอนชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,448,000.00

-

-

-

256,200.00

-

-

-

-

- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

-

-

-

-

- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,448,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,448,000.00

-

256,200.00

-

-

-

-

2,152,080.00

-

-

-

-

-

2,076,120.00

-

-

-

-

-

774,000.00

256,200.00

-

1,639,680.00 1,895,880.00

-

-

2,076,120.00 2,076,120.00

-

-

774,000.00

-

งบดาเนินงาน

774,000.00
-

-

-

-

ค่าตอบแทน
- ค่าเช่าบ้าน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- เงินค่าตอบแทนธุรการนอกเวลา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

774,000.00

-

-

-

-

-

-

1,548,000.00

-

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

-

-

38,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

38,000.00

-

-

18,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000.00

- เงินค่าตอบแทนเกินภาระงาน
- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทน อื่นๆ
ค่าใช้สอย

387,000.00

387,000.00

8,000.00

-

28,000.00

-

-

18,000.00

10,000.00
-

-

774,000.00

774,000.00

100,000.00

100,000.00
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แผนการใช้จา่ ยเงินตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี งปม.2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

25,000.00

20,000.00
-

150,000.00

-

250,000.00

-

-

-

-

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

25,000.00

-

-

-

50,000.00

222,000.00

14,700.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

-

-

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

20,000.00

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

80,000.00

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

272,000.00
14,700.00

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

200,000.00

722,000.00

60,000.00

80,000.00

-

39,700.00

- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง

-

-

50,000.00

-

-

50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

- ค่าจ้างเหมาบริการ

-

-

5,000.00

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

93,810.00

-

-

-

-

420,510.00

100,000.00

-

-

180,000.00

-

-

-

-

-

-

-

250,000.00

-

-

845,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

93,810.00

-

- วัสดุสานักงาน

80,000.00

-

- วัสดุการศึกษา

393,000.00

- วัสดุเชื้เพลิงและหล่อลื่น

140,000.00

- ค่าเงินสมทบประกันสังคม

-

128,100.00

-

198,600.00

326,700.00

ค่าวัสดุ
202,000.00

-

140,000.00

-

-

-

-

-

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

-

-

10,000.00

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

- วัสดุงานบ้านงานครัว

-

-

22,000.00

-

-

22,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

- วัสดุคอมพิวเตอร์

18,000.00

-

-

- วัสดุกอ่ สร้าง

-

30,000.00

- วัสดุหนังสือ วารสาร ตารา

-

-

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-

-

80,000.00
5,000.00

220,000.00
48,000.00

- ค่าไปรษณีย์

4,000.00

- ค่าโทรศัพย์

18,000.00

336,000.00

-

10,000.00

90,000.00
-

112,000.00

18,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

160,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

25,000.00

-

110,000.00
3,000.00
-

110,000.00

-

-

440,000.00

-

-

-

220,000.00

-

-

220,000.00

-

-

-

48,000.00

-

-

-

72,000.00

-

-

72,000.00

-

-

-

7,000.00

-

-

-

5,000.00

-

-

5,000.00

-

-

36,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18,000.00
-

-

งบลงทุน
ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

-

78,000.00

-

- ค่าน้าประปา

- ค่าบริการทาง Internet

60,000.00

845,000.00

110,000.00
5,000.00

-

-

-

-

60,000.00

196,000.00

220,000.00

-

ค่าสาธารณูปโภค(ขัน้ ต่า)
- ค่าไฟฟ้า

196,000.00

40,000.00

-

50,000.00

-

50,000.00

24,000.00

660,000.00
144,000.00

-

12,000.00

-

36,000.00

-

50,000.00
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แผนการใช้จา่ ยเงินตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี งปม.2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

3,501,700.00

-

-

-

-

3,501,700.00

-

-

-

-

-

-

-

-

3,501,700.00

1,300,000.00

-

-

-

-

1,300,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,300,000.00

ปวส.

ระยะสั้น

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รวม

ปวช.
- อาคารเรียนและปฏิบัตกิ าร พืน้ ทีไ่ ม่ตากว่
่ า
1,920 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง

เงินรายได้(บกศ.)

วิจยั สร้างองค์ความรู้

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

ค่าครุภัณฑ์
- ครุภัณฑ์ห้องเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
จานวน 1 หน่วย @1,300,000 บาท
- รถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
จานวน 1 คัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,375,000.00

1,375,000.00

- โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32
นิว้ จานวน 3 เครื่อง @8,000 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,000.00

24,000.00

- ปัม๊ ลมชนิดเงียบ แบบไร้น้ามัน จานวน 1
เครื่อง @6,500 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,500.00

6,500.00

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 3 in 1 จานวน 2
เครื่อง @6,500 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,000.00

13,000.00

- ลาโพงช่วยสอน ขนาด 50 วัตต์ จานวน 1
ชุด @4,200 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,200.00

4,000.00

- ตู้ลาโพงขนาด 15 นิว้ 900 วัตต์ จานวน 2
ชุด @8,000 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16,000.00

16,000.00

- เครื่องเชื่อมกระตุกตัวถัง จานวน 1 เครื่อง
@26,000 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,000.00

26,000.00

- พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิว้ จานวน 11
ตัว @1,850 บาท
- ชุดกล้องวงจรปิด จานวน 1 ชุด @90,000
บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,350.00

20,350.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,000.00

90,000.00
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แผนการใช้จา่ ยเงินตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี งปม.2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง @22,000 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44,000.00

44,000.00

- เครื่อง server จานวน 1 เครื่อง @50,000
บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

50,000.00

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ สาหรับงาน
ประมวลผล จานวน 1 เครื่อง @21,000 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,000.00

21,000.00

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) จานวน 2 เครื่อง@7,700 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,400.00

15,400.00

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 1200x60x74 ซม
ขาเหล็ก จานวน 1 ตัว @3,600 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,600.00

3,600.00

- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต จานวน 3
หลัง @26,000 บาท @3,800 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,400.00

11,400.00

- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จานวน 1
หลัง @4,100 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,100.00

4,100.00

- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 92x30x89 ซม. จานวน 1
หลัง @2,300 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,300.00

2,300.00

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จานวน 1
หลัง @3,600 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,600.00

3,600.00

- ตู้ไม้เตี้ยบานเปิด 80x40x80 ซม.จานวน 3
หลัง @2,200 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,600.00

6,600.00

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 3000 ANSI Lumens @33,000 บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

- งบเงินอุดหนุน

-

-

-

165,000.00

165,000.00

-

165,000.00
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6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

- สิ่งประดิษฐคนรุ้นใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- หุน่ ยนต์อาชีวศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงงานวิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- กิจกรรมองค์การ อกท.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- กิจกรรมองค์การ อวท.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- การหารายได้ระหว่างเรียน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการกระจายโอกาศทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการออกกลางคัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการ Fixit Center

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพในสถานศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- งบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน
- โครงการการจัดองค์ความรู้ทัศนศึกษาดู
งานเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนือ่ ง

4,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00
-

200,000.00

4,000.00
200,000.00
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งานอาคารสถานที่

-

-

-

-

3,000

-

-

-

-

3,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
- โครงการจิตใส กายแกร่ง เพือ่ คุณภาพชีวิต
ทีด่ กี ว่า

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

เงินรายได้(บกศ.)

-

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

3,000.00

-

- โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย

-

23,000.00

-

-

23,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

23,000.00

- โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้า
ปะปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
- โครงการพัฒนาสานักงาน งานอาคาร
สถานที่
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย

-

23,000.00

-

-

23,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

23,000.00

17,000.00

-

-

17,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

17,000.00

23,000.00

-

-

23,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

23,000.00

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

- โครงการแสดงความยินดีกบั ผู้สาเร็จ
การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

-

8,000.00

-

8,000.00

- โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000.00

-

12,000.00

-

12,000.00

- โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2560 ในระดับ ปวช. และ ปวส.

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

4,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบความ
ปลอดภัยภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

15,000

งานทะเบียน

- โครงการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์สานักงาน งาน
ทะเบียน
- โครงการงานทะเบียนสัญจร

10,000.00
-

5,000.00
-

4,000
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6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

งานบริหารงานทั่วไป
-

-

4,000

-

-

4,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00

-

-

20,000

-

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียง
ให้แก่วิทยาลัยฯ

-

-

2,000

-

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

- โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา
2561
ฝ่ายวิชาการ

-

-

2,000

-

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

- 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

- โครงการประชุมบุคลากรและ
คณะกรรมการวิทยาลัย
งานพัสดุ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสานักงานพัสดุ
งานประชาสัมพันธ์

-

งานหลักสูตรการเรียนการสอน

- โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ
ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ

6,000.00

-

-

-

-

6,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000.00

- โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ

4,000.00

-

-

-

-

4,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน

-

-

1,000.00

1,000.00
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-

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเขียน
แผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
- โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2561

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

-

-

รวมทั้งสิ้น

20,000.00

-

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

20,000.00

-

5,000.00

งานวัดผลและประเมินผล
- โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
- โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการวัดผล
และประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,500.00

-

1,500.00

-

1,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

-

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,500.00

-

1,500.00

-

1,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000.00

-

3,000.00

-

-

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงานในสถานประกอบการ ร่วมกับสถาน
ประกอบการ

-

4,000.00

-

-

-

4,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00

- โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคี
และผู้ปกครองเพือ่ สร้างความเข้าใจเงื่อนไข
การเรียนระบบทวิภาคี

-

5,000.00

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

2,000.00

-

-

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

- โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน
และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
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6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

- โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน
และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

-

75,000.00

-

-

-

75,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

75,000.00

- โครงการเพิม่ ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ทีม่ ีตอ่
นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

-

1,000.00

-

-

-

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

- โครงการจัดทาสมุดบันทึกการเรียนรู้จาก
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ระดับ
ปวส.)

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

-

-

20,000.00

-

20,000.00

- โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านสาหรับ
การฝึกงานในสถานประกอบการ (ระดับ
ปวช.)
งานสื่อการเรียนการสอน
- Active Learning ด้วยโปรแกรม Office
365
งานวิทยบริการและห้องสมุด

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

-

-

20,000.00

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

- โครงการเรารักษ์ภาษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

-

2,000.00

-

2,000.00

- โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
- โครงการพัฒนาห้องเขียนแบบเทคนิค
เบือ้ งต้น
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

-

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

20,000.00

10,000.00

10,000.00

20,000.00

-

-

-

-

- สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
- การประกวดและแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์
- English Day

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

5,000.00

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

-

25,000.00

-

25,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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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6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการประกวดโครงงาน โครงการตาม
หลักปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

-

8,000.00

-

8,000.00

- โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
- โครงการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างองค์
ความรู้
- โครงการจัดแสดงผลงานวิจยั ของครู

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

-

25,000.00

-

25,000.00

-

-

10,000.00

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

2,000.00

2,000.00

-

-

-

-

-

-

2,000.00

- โครงการพัฒนาทักษะด้านหุน่ ยนต์อาวชีว
ศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

-

-

-

-

-

9,000.00

- โครงการปรับปรุงห้องเรียนสาขาวิชาไฟฟ้า
กาลัง

-

10,000.00

ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพฯ
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพใน
สถานศึกษา
- โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับ
การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

8,000.00

100,000.00

100,000.00

งานวิจยั พัฒนานวัตกรรมฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00

-

50,000.00

งานความร่มมือฯ
- โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ

-

9,000.00

9,000.00

-

-

-
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-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
- โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
อาชีวศึกษากับเครือข่าย

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

-

รวมทั้งสิ้น

-

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

5,000.00

-

40,000.00

-

1,000.00

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- โครงการซ่อมบารุงและขยายการให้บริการ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา

-

-

- โครงการศึกษาความพึงพอใจในการ
ให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
สารสนเทศ

-

-

- โครงการสร้างความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์
เครือข่ายกาลังคนอาชีวศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00

-

4,000.00

-

4,000.00

- โครงการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุก
ระบบฐานข้อมูลและป้องกันไวรัส

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000.00

-

40,000.00

-

40,000.00

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
งานส่งเสริมฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

- โครงการเพิม่ ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
(การศึกษาดูงาน)

-

-

-

-

- โครงการเพิม่ ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ)

-

-

-

-

1,000.00

-

1,000.00

40,000.00

-

-

-

40,000.00

-

งานวางแผนและงบประมาณ
8,000.00

-

8,000.00

-

-

20,000.00

-

-

-

-

-

20,000.00

-

20,000.00

-

20,000.00

-

-

-

-

-

20,000.00

-

20,000.00
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แผนการใช้จา่ ยเงินตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี งปม.2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

-

-

- โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ

-

-

- โครงการเทศบาลและ อบต. เคลื่อนที่

-

-

- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix It
Center)

-

-

-

- โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2561

-

-

-

- โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการและ
วิชาชีพ

-

-

- โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐและ
เอกชน

-

- โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัด
และอาเภอเคลื่อนที่

-

-

5,000.00

-

-

5,000.00

5,000.00

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

1,000.00

-

-

-

10,000.00

- โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

-

-

- โครงการวันรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติดโลก
26 มิถนุ ายน

-

-

- โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดและอาวุธใน
สถานศึกษา

-

-

45,000.00

-

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รวม

-

- โครงการเพิม่ ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
(การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ)

-

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

1,000.00

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

45,000.00

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

45,000.00

-

-

5,000.00

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

-

-

-

-

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

-

-

-

-

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษฯ

งานปกครอง
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แผนการใช้จา่ ยเงินตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี งปม.2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

- โครงการทาบัตรติดรถจักรยานยนต์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

-

2,000.00

-

2,000.00

- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

5,000.00

-

5,000.00

- โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

5,000.00

-

5,000.00

- โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดในนักเรียน
นักศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

- โครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ

-

-

2,000.00

-

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

- โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล

-

-

8,000.00

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

8,000.00

- โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

- โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

10,000.00

-

10,000.00

- โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

5,000.00

-

5,000.00

- โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000.00

-

3,000.00

-

3,000.00

- โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาฯ
งานกิจกรรมนักศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

-

2,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

5,000.00

-

5,000.00

- โครงการอยู่คา่ ยพักแรมลูกเสือเนตรนารี
วิสามัญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

20,000.00

-

20,000.00

- โครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

10,000.00

-

10,000.00

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานแนะแนวอาชีพฯ

- โครงการพัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม
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แผนการใช้จา่ ยเงินตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี งปม.2561) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

รวม

3. ค่าใช้จา่ ยโครงการขยายและ
ยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

วิจยั สร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการ
1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,000.00

-

24,000.00

-

24,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000.00

-

25,000.00

-

25,000.00

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริม
ภาวะผู้นา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

- โครงการกีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพือ่
พัฒนาบุคลิกภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

- โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

10,000.00

-

10,000.00

- โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงานฝ่ายพัฒนา
กิจการนักเรียน นักศึกษา ประจาปี 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,800.00

- โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
นักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

- โครงการสร้างเครือข่ายสานสายใยพบ
ผู้ปกครอง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- โครงการวันไหว้ครูชา่ งและครูสามัญ
- โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

4,800.00

4,800.00

-

-

-

งานครูที่ปรึกษา

สารองเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
นโยบาย สอศ./กระทรวง/จังหวัด/ประเทศ

-

10,000.00

10,000.00
-

5,000.00

-

5,000.00

626,584.41

626,584.41
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ อบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายรังสรรค์
ทองสินธุ์
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมสาคัญที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากร
ที่เข้ามาใหม่เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทางานในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยในด้านต่าง ๆ ช่วย
ให้บุคลากรสามารถปรับตัวได้ถูกต้อง มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ ได้ทราบบทบาทของตนเอง
ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบาย และ
เงื่ อ นไขต่ า ง ๆ อี ก ทั้ ง เป็ น การเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ กระบวนการทางการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
ประสิ ทธิภาพและจิ ตส านึ ก “ความเป็นครู ” และ “บุคลากรสายสนับสนุน ” เป็นการพัฒนาการ
ให้ บ ริ การของบุ คลากรทางการศึกษาให้ มีประสิ ทธิภ าพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ ใช้บริการ สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยการอาชีพนครไทยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน
ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ สึ กว่าเป็ น เจ้ าของวิทยาลั ย ร่ วมกัน ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การสร้าง
ความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้
มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ(Output)
4.1 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่สาคัญสาหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและ
สายสนับสนุน
4.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับรู้นโยบาย เปูาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาส
ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน
4.3 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)
5.1 มีการเสริมสร้างประสบการณ์ที่สาคัญสาหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและ
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 บุคลากรมีความสามัคคีและมีระบบการทางานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความสาเร็จต่อสถานศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
8.1 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับความรู้ด้านนโยบาย เปูาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ
โอกาสความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน
8.2 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตในวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย
8.3 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คน
พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมความรู้
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ การจัดองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายรังสรรค์
ทองสินธุ์
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ในการดาเนิ น งานต่าง ๆ ขององค์กรหรือสถานศึกษาต่างมุ่งเน้นถึงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทางานให้เกิดผลสาเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกระบบราชการ ทาให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา การขับเคลื่อนให้
สถานศึกษามีการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อให้เป็นไปตามพันธ์กิจและเปูาหมายของวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย สิ่งสาคัญ คือ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นสิ่ง
สาคัญในการขับ เคลื่ อนองค์กร เพื่อให้ เป็นไปตามนโยบายรัฐ บาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความชานาญทักษะในด้านวิชาชีพจากแหล่งความรู้ต่างๆ
ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา
หาความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษาดูงานมาช่วยพัฒนางานด้านการ
เรียนการสอนและงานสานักงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ(Output)
4.1 พัฒนาบุคลากรโดยวิธีเรียนรู้ความสาเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ปฏิบัติงานราชการ
4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์
4.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานระหว่างบุคคล และระหว่าง
สถานศึกษา

40

5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)
5.1 บุคลากรเรียนรู้ความสาเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ
5.2 บุคลากรมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
5.3
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานระหว่างบุคคล และระหว่าง
สถานศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการจัดองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงาน
6.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิ เศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนา
ตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป
7. พื้นที่ดาเนินการ
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
8.1 มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
อย่างต่อเนื่อง
8.2 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างด้านบุคลากร และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 70 คน
พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษ
สอนบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการ
จัดองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ ได้ รั บ จากการศึ ก ษาดู ง านมาพั ฒ นา
ตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป
เชิงเวลา
เดือน มีนาคม 2561
1 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
200,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายรังสรรค์
ทองสินธุ์
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีความตระหนักและความมุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการในด้านสุขภาพ ให้กับบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีทางด้านสุขภาพกาย
และใจ ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
โดยต้องการให้บุคลากรสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ด้วยการออกกาลังกาย
สร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดี ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี มีน้าใจซึ่งกันและกันต่อเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นตระหนัก
การออกกาลังกายให้เป็นกิจวัตรประจาวันที่ถูกต้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์
ด้านสุขภาพที่ดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ(Output)
4.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคร้ายออกกาลังกายที่
ถูกต้องและเหมาะสม
4.2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี รู้รักสามัคคีในการทางาน และเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)
5.1 บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคร้ายออกกาลังกายที่ถูกต้องและ
เหมาะสม
5.2 มีสัมพันธ์ไมตรี รู้รักสามัคคีในการทางาน เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
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6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
6.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
และบุคลากรสายสนับสนุน มีสุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี
8.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
และบุคลากรสายสนับสนุน มีภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคร้าย และสามารถนาความรู้สู่เพื่อนบ้าน และชุมชน
เพื่อรักษ์สุขภาพกันอย่างถ้วนหน้า
8.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
และบุคลากรสายสนับสนุน รู้รักสามัคคี สร้างไมตรีสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกัน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ คน
ทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน
เชิงคุณภาพ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
เชิงเวลา
เดือน มกราคม 2561 – มีนาคม 2561
3 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
3,000
บาท
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
ตาแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (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. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและพักครูเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมถึง
ระบบแสงสว่าง ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และชารุด จะต้องปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้ง
ทาความสะอาด เพื่ อให้ มี ห้ อ งเรี ยนที่ดี พ ร้อ มประหยัด พลั งงาน และมี ห้ องปฏิ บัติ ก ารที่ส มบู ร ณ์
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้ห้องเรียน และอาคารเรียนมีระบบแสงสว่างที่สมบูรณ์และสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเรียนการสอน
4.2 เพื่อให้การเตรียมการเรียน การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา
4.3 ห้องเรียนและอาคารเรียนและได้รับการพัฒนาระบบแสงสว่าง
5. ผลผลิตโครงการ (Output)
5.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ
5.2ห้องเรียนและพักครูเป็นสานักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมี แสงสว่างที่เพียงพอและประหยัดพลังงานไฟฟูามีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากการใช้งานระบบไฟฟูา
8.2 มีวัสดุอุปกรณ์ที่ระบบไฟฟูาที่มีมาตรฐานใช้ในงานแสงสว่างและระบบไฟฟูาในวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ

-

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

ห้ องเรี ย นและพัก ครู เป็ นส านัก งานที่ส มบู รณ์ และมีแ สงสว่ างที่ เพียงพอ เป็นระเบียบและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
9 เดือน

เชิงค่าใช้จ่าย

23,000

บาท
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและอาคารเรียน ห้องน้า ระบบน้าประปา ต้องเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา และช้ารุด จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทังท้าความสะอาด เพื่อให้มีระบบ
น้าประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน ของนักเรียนนักศึกษา ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้มีระบบน้าประปาที่สมบูรณ์ และเพียงพอต่อการใช้งาน
3.2 ห้องน้าและอาคารเรียนได้รับการพัฒนาระบบน้าประปาและทั่วถึงทุกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
มีระบบน้าประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
มีระบบน้าประปาที่เพียงพอและประหยัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีระบบน้าประปา ที่เพียงพอ สะอาด และประหยัด
2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ระบบประปาที่มีมาตรฐานในการจ่ายน้าประปา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

มีระบบน้าประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค

-

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

มีร ะบบน้ าประปาที่เพียงพอและประหยัด มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
9 เดือน

เชิงค่าใช้จ่าย

23,000

บาท
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการพัฒนาสานักงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันงานอาคารสถานที่ เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และ เป็นพื้นที่
ปฏิบัติงานโครงสร้างต่างๆนั้นมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้มาเป็นระยะเวลานานจึงทาให้วัสดุ
ที่จัดเก็บไว้ใช้ในงานอาคารเพิ่มมากขึ้น และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ทาความสะอาด และ น้ายาทาความ
สะอาด รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางของการเบิกจ่ายวัสดุและน้ายาทาความสะอาดของแต่ละสาขางานจึง
ทาให้พื้นที่ของสานักงานอาคารไม่มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอนั้นงาน
อาคารสถานที่จึงดาเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารสานักงานอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
4.2 เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ
5. ผลผลิตโครงการ (Output)
มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
สานักงานอาคารสถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
2. มีพื้นที่ใช้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
สานักงานอาคารสถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
มากขึ้น
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
17,000

หน่วยนับ
9 เดือน
บาท
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน
วิชาชีพของอาเภอนครไทย ทาให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจานวนมาก และเป็นศูนย์กลางของการ
พักผ่อนออกกาลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน ของนักเรียนและคนในชุมชน แต่สถานที่และภูมิทัศน์
ปัจจุบันยังไม่เอื้ออานวย ดังนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ
ทางวิทยาลัยฯ จึงควรดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวิทยาลัยฯ ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 ภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวิทยาลัยฯ
4.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เข้ามาติดต่อราชการ
4.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ร่มเย็น เหมาะกับการเรียนรู้
4.4 ปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาเป็นผู้รักธรรมชาติ
5. ผลผลิตโครงการ (Output)
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ ส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 มีส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
8.2 วิทยาลัยฯเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ
เชิงคุณภาพ
ส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
23,000

หน่วยนับ
9 เดือน
บาท
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โครงการ / กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัยภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัย การอาชีพนครไทยมีปริมาณนักเรียนนักศึกษาเพิ่มมากขึน บุคลากรของ
วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีเพิ่มมากขึน รวมไปถึงวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเป็นหน่วยงาน
ราชการที่มีผู้คนเข้ามาใช้บริการเป็นจ้านวนมากนัน จึงท้าให้ต้องมีการดูแลความปลอดทังในด้านราง
กายและทรัพย์สินของนักเรียนนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้ามาใช้บริการ และ ทรัพย์สินของทางวิทยาลัย
การอาชีพนครไทยนัน งานอาคารสถานที่ได้ท้าการติดตังกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้ามาใช้บริการ และ ทรัพย์สินของทางวิทยาลัยการอาชีพนครไทย แต่
เนื่ องด้ว ยอายุ การใช้งานที่ย าวนานของวัส ดุอุปกรณ์กล่องวงจรปิดจึงช้ารุด เสี ยหาย การท้างานมี
ประสิทธิภาพลดน้อยลงนัน งานอาคารสถานที่จึงด้าเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบความปลอดภัย
ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย (ปรับปรุงระบบกล่องวงจรปิด ) เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัย
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีประสิทธิภาพมากขึน
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.2 เพื่อให้มีการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ผลผลิตโครงการ (Output)
5.1 พื้นที่ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยการบันทึกข้อมูล
จากกล้องวงจรปิด
5.2 สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ลดการสูญเสียทรัพย์สินของนักเรียนนักศึกษา บุคลากร ผู้เข้ามาใช้บริการ และ ทรัพย์สิน
ของทางวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ
เชิงคุณภาพ
ส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
9 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
15,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ในระดับ ปวช.และ ปวส
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทรสาร 055-263-207

โทรศัพท์ 055-363-95
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4757-428

E-mail Tratdon@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสองระดับ และทางวิทยาลัยฯก็ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้กับผู้สาเร็จการศึกษาทุกๆ ปี และงานทะเบียนได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าว
งานทะเบีย นจึ งได้จัดทาโครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ขึ้นเพื่อให้ผู้ สาเร็จ
การศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกผันในสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4.2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
5.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
5.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาเร็จการศึกษา จานวน 232คน
6.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาเร็จการศึกษาจานวน 95 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมตึกวิทยบริการห้องสมุด
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
8.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
8.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

หน่วยนับ
คน

นักเรียน นักศึกษา จานวน 327
นักเรียน นักศึกษาพร้อมเพียงกันทุกแผนกวิชา
กุมภาพันธ์-มีนาคม
8,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทรสาร 055-263-207

โทรศัพท์ 055-363-95
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4757-428

E-mail Tratdon@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
จากที่ วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง หลั ก สู ต รระยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากที่ดาเนิ นการรับ
นักศึกษาเข้าจนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา งานทะเบียนก็จะดาเนินการจัดทาใบแสดงผลการเรียน (ใบ
รบ.) ให้กับนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอจบ และนักศึกษาก็จะต้องติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ
รบ.) ของตนเองและนาไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาในการศึกษาต่อหรือหางานทา
งานทะเบียน จึงจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจและสร้างจิตสานึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาที่สามารถผ่านอุปสรรค
ต่างๆ มาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1.เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
4.2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
5.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
5.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาเร็จการศึกษา จานวน 232 คน
6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาเร็จการศึกษา จานวน 95 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมตึก วิทยบริการห้องสมุด
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
8.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
8.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา จานวน 327
นักเรียน นักศึกษาพร้อมเพียงกันทุกแผนกวิชา
กุมภาพันธ์-มีนาคม
12,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช. และ ปวส.
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทรสาร 055-263-207

โทรศัพท์ 055-363-95
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4757-428

E-mail Tratdon@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับแรกเข้า
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
จากที่ วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง หลั ก สู ต รระยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีแผนการเรียน
ควบคู่กับการรับสมัครนักเรียนให้มีผู้เรียนครบตามจานวนที่ได้วางแผนไว้ ตามระเบียบของงานแผน
วิทยาลัยฯ เพราะประเทศต้องการกาลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/
สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ โดยการเพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใคร
อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการ สอนร่วมกันอย่าไปกระจุกอยู่ที่ใดที่
หนึ่ง ซึ่งงานทะเบียนเป็นผู้จัดทาการรับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และ
ลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เรียนตามสาขาที่ต้องการ
4.2 เพื่อให้นักศึกษามีวิชาชีพติดตัวไปทางานในอนาคต
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชีพสามารถนาไปใช้ในวันข้างหน้าได้
5.2 นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
5.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนกับ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจานวนมาก
6.2 เชิงคุณภาพ
มีนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สมัครเรียนทุกแผนกวิชาตามเปูาหมายที่
กาหนด
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมลีลาวดี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชีพสามารถนาไปใช้ในวันข้างหน้าได้
8.2 นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
8.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ตามแผนการเรียนจานวน
420
มีนักเรียน นักศึกษา เพิ่มจากแผน 500
มีนาคม-เมษายน
5,000

หน่วยนับ
คน
คน
2 เดือน
บาท

59

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานทะเบียน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทรสาร 055-263-207

โทรศัพท์ 055-363-95
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4757-428

E-mail Tratdon@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น โดยรับสมัครนักเรียนให้
มีผู้เรียนครบตามจานวนตามแผนที่วางไว้ ประเทศไทยต้องการกาลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่
พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ โดยการ
เพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอน ซึ่ง
งานทะเบียนเป็นผู้รับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และลงทะเบียนเรียนตาม
วัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป
งานทะเบียน จึงจาเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการรับสมัครนักเรียน นักศึ กษา จัดเก็บข้อมูล
ซึ่งผลการเรียนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานในการจัดทาเอกสารของ งานทะเบียน
4.2 เพื่อมีอุปกรณ์สาหรับจัดทาเอกสารงานทะเบียน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานในการจัดทาเอกสาร
6.1.2 เพื่อให้ห้องงานทะเบียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6.2 เชิงคุณภาพ
ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องงานทะเบียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
มีวัสดุ อุปกรณ์ สานักงานครบตามเปูาหมาย
ได้วัสดุ อุปกรณ์ สานักงานครบตามเปูาหมาย
เมษายน-พฤษภาคม
10,000

หน่วยนับ
2 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ งานทะเบียนสัญจร
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
โทรสาร 055-263-207

โทรศัพท์ 055-363-95
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4757-428

E-mail Tratdon@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง หลั ก สู ต รระยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้ผู้สาเร็จการศึกษา
ต้องผ่ านการทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิช า ตามระเบียบของงานวัดผลและประเมินผล ซึ่งงาน
ทะเบี ย นเป็ น ผู้ จั ด ท าระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นและขออนุ มั ติ ส าเร็ จ การศึ ก ษา งานทะเบี ย นจะ
ดาเนิ น การจั ด ทาใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ให้ กับ นั กเรีย น นักศึ กษาที่ยื่ นคาร้ องขอจบ และ
นั กเรี ย น นั กศึกษาจะต้องติ ดตามขอรั บใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) เพื่อให้ มีความถู กต้องของ
ระเบียนแสดงผลการเรียน
งานทะเบียน มีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมงานทะเบียนสัญจรเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่คาด
ว่าจะสาเร็จการศึกษาตรวจความถูกต้องของ ใบแสดงผลการเรียน แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามสาขางานที่
เรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของที่เรียนและรายวิชาที่เรียนว่าครบตามหลักสูตรและข้อมูล
ต่างๆเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแสดงผลการเรียน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาเร็จการศึกษา จานวน 232 คน
6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาเร็จการศึกษา จานวน 95 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .
8.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา จานวน 327
นักเรียน นักศึกษาพร้อมเพียงกันทุกแผนกวิชา
พฤศจิกายน-ธันวาคม
4,000

หน่วยนับ
คน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการประชุมบุคลากรและคณะกรรมการวิทยาลัย
ผู้ประสานงานชื่อ – นามสกุล นางสุภาวดี บุญนาค
ตาแหน่ง พนักงานทั่วไป (ครู)

โทรศัพท์ 055 - 363095

โทรสาร 055 – 363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 087 - 31311043

E-mail Boos_2122@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชีที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 วรรคสอง บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาทาหน้าที่กากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา จึงจาเป็นต้องจัดให้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจาทุกภาคเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุม
แต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์
เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และอื่นๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นการประชุมที่สาคัญ
และจาเป็นยิ่ง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1

เพื่อกากับการดาเนินกิจการของสถานศึ กษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ประกาศ และนโยบาย
4.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
4.3. เพื่อประสานการทางานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ สึ ก ว่ า เป็ น เจ้ า ของวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั น ตลอดจนเพื่ อ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดประชุมทุกภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะกรรมการฯ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ อีกทั้งการประสานการทางานระหว่างวิทยาลัยและคณะกรรมการฯเป็นไปด้วยดี
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 จั ด การประชุ ม ภาคเรี ย นละ 2 ครั้ ง คณะกรรมการฯ สามารถก ากั บ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อีกทั้งการประสานการทางานระหว่างวิทยาลัย
และคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
คณะกรรมการฯ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อีกทั้ง
การประสานการทางานระหว่างวิทยาลัยและ
คณะกรรมการฯเป็นไปด้วยดี
เดือน มกราคม 2561 – ธันวาคม 2561
4,000

หน่วยนับ
คน
-

2 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมสานักงานพัสดุ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสมชาย จันทร์ศรี
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน
วิชาชีพของอ้าเภอนครไทย ท้าให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจ้านวนมาก และอาคารส้านักงานพัสดุมี
สภาพเก่า ช้ารุด ทรุดโทรม ท้าให้สถานทีแ่ ละอาคารส้านักงานและภูมิทัศน์ปัจจุบันยังไม่เอืออ้านวย
ทางงานพัสดุ จึงควรด้าเนินการปรับปรุงอาคารและซ่อมแซมส้านักงานพัสดุ ใหม่
ดังนันเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของทางวิทยาลัยฯ
จึงควรด้าเนินการปรับปรุงอาคารและซ่อมแซมส้านักงานพัสดุ ใหม่ ในบริเวณวิทยาลัยฯ ต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสานักงานพัสดุ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสานักงานพัสดุ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
สานักงานพัสดุใหม่
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาคารพัสดุวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสานักงานพัสดุ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสานักงานพัสดุ และซ่อมแซม
สานักงานพัสดุใหม่
เชิงคุณภาพ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย
20,000.00
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย
ผู้ประสานงาน นางสาวจณิฎตา สุคาภา
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ด้ว ยวิทยาลั ย การอาชีพนครไทย ได้จัดนักเรียน นักศึกษาและครูเข้าร่ว มการแข่งขันตาม
กิจ กรรม/โครงการ/งานต่ า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น ภายในของส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาและ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น กิ จ กรรม/โครงการ/งานของระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด ระดั บ ภาค
ระดับประเทศ ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันนั้นบางประเภทได้รับรางวัลทาให้วิทยาลัยฯ ได้รับชื่อเสียง
เกียรติบัตรและโล่รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของวิทยาลัย
ดั ง นั้ น งานประชาสั ม พั น ธ์ จึ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ นั ก เรี ย น
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม/โครงการ/งานต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
- ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จานวน 100 คน ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัล
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรม/โครงการ/งาน และได้รับรางวัลต่างๆ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเปูาหมาย
- ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จานวน 100 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยฯ มีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8.2 สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเลือก
ศึกษาต่อกับวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน
จานวน 100 คน
นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเข้า
ร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัล
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการ
เชิงเวลา
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือน
2 เดือน
มกราคม พ.ศ. 2561
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย
ผู้ประสานงาน นางสาวจณิฎตา สุคาภา
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการแข่งขันด้านการศึกษา ส่งผลให้แต่ละสถานศึกษาต้องใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธี เพื่อแสดง
ศั ก ยภาพรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาต่ า งๆให้ เ ป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ก ลุ่ ม เปู า หมาย การ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษานอกสถานที่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นการจัดโครงการในองค์กรและ
สถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่จะ
สมัครเรีย น ซึ่งเป็ นการสร้ างความสั มพันธ์ที่ดีให้ เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ จึงเห็นความสาคัญของโครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์รับ
สมัครนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕61 เพื่อให้วิทยาลัยฯได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาแบบเชิงรุก และสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นความสนใจให้เกิดแนวคิด
ที่จะเลือกเข้ามาศึกษาต่อให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
- นักเรียนผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจ จานวน 150 คน มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีจานวนนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. เพิ่มมากขึ้น จากปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 20
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6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาของมัธยมศึกษา จานวน 150 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 วิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทยให้ผู้สนใจ หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้สร้างโอการทางการศึกษาให้ทราบ
8.2 สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเลือก
ศึกษาต่อกับวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียนผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จานวน 150 คน
ตอนต้น และผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจ มีความสนใจ
ในการเข้าศึกษาต่อ
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีจานวนนักเรียน
ร้อยละ 20
นักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. เพิ่มมากขึ้น จากปีการศึกษา 2561
เชิงเวลา
ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 5 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางแสงเดือน บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่
ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ ประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานลักษณะการทางานในสภาพจริง และให้นักเรียน นักศึกษา มองถึงเปู าหมายงานใน
การประกอบอาชีพ ของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง หลังจากจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจั ดทาโครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
และเพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อให้นักเรียน มีเปูาหมายในการประกอบอาชีพของตนเองและปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพของตนเอง
4.2 เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและมี
เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
4.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงลักษณะงานในอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความ
ถนัดของตนเอง กรณีที่พบว่าไม่ตรงกับความสนใจและความถนัดในการเรียนสาขาวิชานั้น อาจขอ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือสาขางานที่เรียนได้
4.4 เพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการร้อยละ 100
5.2 นักเรียนที่ได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการมีทัศนคติต่อสาขาอาชีพที่เลือกเรียน ใน
ระดับ ดี
5.3 นักเรียนที่ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 10 ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาดูงานของนักเรียนเข้าใหม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
8.2 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1เข้าใหม่ทุกคน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามที่สถานศึกษาจัดให้
8.3 นักเรียนเข้าใหม่ และครู มีประสบการณ์กว้างขวางและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเด่นชัดขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน
ร้อยละ 80
เข้าร่วมโครงการ จานวนไม่น้อยกว่า 200 คน
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Open house
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางแสงเดือน
บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
วิทยาลั ย การอาชีพนครไทย ให้ กับ บุคคลภายนอกและนักเรียน นักศึกษา ที่ส นใจเข้าศึกษาต่อให้
ความเห็นก้าวหน้าทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานาเสนอ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และแนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ
4.2 เพื่อเผยแพร่และนาเสนอผลงานทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเองและมีนักเรียน มาเลือกเรียนสายอาชีพ
มากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
จานวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่อาเภอนครไทย ที่เข้าร่วม
โครงการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเอง
8.2 มีนักศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ.
เข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและเลือกเรียนสาย
อาชีพมากยิ่งขึ้น
เชิงเวลา
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
20,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 100

2 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางแสงเดือน บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา ของกระทรวงศึ กษาธิก าร ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปครู โดยพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาครูมือ
อาชีพ และส่งเสริมมืออาชีพมาเป็นครูด้านเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ และกลุ่มอาชีพ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมให้ประสานความร่วมมือ กับภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชิญผู้ที่ มีความรู้
ความสามารถ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝุายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผูช้ าญการด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์จากการ
ทางานมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
สามารถนาไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอน และชีวิตประจาวันได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ปฏิรูปครู ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ
4.2 เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน
4.3 เพื่อจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา

76

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้
ชานาญงาน กลุ่มอาชีพ
5.2 สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และการเรียนได้
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
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 ความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาชีพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน ร้อยละ 80
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านวิชาชีพมากขึ้น
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
6,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางแสงเดือน บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู) โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิย าลั ย การอาชี พ นครไทย ได้เ ล็ งเห็ นการพั ฒ นาหลั ก สู ตรการเรีย นการสอนให้ ต รงตาม
หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน
เพื่อให้ครู และสถานประกอบการ ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนาไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสนองตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนได้ และ
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน
4.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเข้าสู่สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
5.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน 20 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ชุมชนและตลาดแรงงาน
8.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ ทุกสาขางาน ร้อยละ 80
เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
เชิงคุณภาพ
มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรง
ความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
เชิงเวลา
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
4,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ นิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางแสงเดือน
บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การนิ เ ทศการศึ ก ษาเป็ น กระบวนการพั ฒ นาครู เพื่ อ ให้ ค รู ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึง
เป็นกระบวนการในการแนะนาช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทัน
ต่อ เหตุการณ์
4.2 เพื่อนาผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
4.3 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
5.2 นาผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการสอน จานวน 39 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
8.2 นาผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
8.3 ครูทุกคนมีความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อการนิเทศการสอน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ครูทุกคนเข้ารับการนิเทศการสอน จานวน 39 คน
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
ครูทุกคนมีความสาคัญต่อการนิเทศการสอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เชิงเวลา
พฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
3 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
ไม่ใช้งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. และระดับ
ภาคปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางแสงเดือน บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
วิชาชีพตามประเภทวิชานั้น นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะต้องมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมาย คือ มี
คุณภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่ งที่จะช่วงส่งเสริม ช่วยกระตุ้น ให้มี
แรงจูงใจ ทาให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้การนี้สาเร็จจึงจาเป็นต้องมีงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา สิ่งหนึ่งที่เห็น ตัว ชี้วัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน คือ การแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน
สะท้อนถึงผลงานของครูผู้สอน จึงได้จั ดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถที่
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 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นคุณภาพในการเรียนสายวิชาชีพ
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาชีพประเภท
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 ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและทาให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้รู้จักกันเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ
5.2 สามารถบูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพ ได้ร้อยละ 80 เพื่อให้นักศึกษาแสดง
ความสามารถที่ตนเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ปวช.และปวส.ทุกสาขางานที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวนไม่น้อย
กว่า 100 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
8.2 นักเรียน นักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง มีกิจกรรมร่วมกันก่อเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และ สถาบันต่อไป
8.3 สถาบันได้มีประสบการณ์ปลูกจิตสานึก มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ของ
ผู้เรียนโดยร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป
8.4 นักศึกษากล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะยอมรับการ
เป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน ร้อยละ 80
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
แสดงความสามารถที่ตนเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ
เชิงเวลา
กรกฎาคม – สิงหาคม 2561
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
20,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางแสงเดือน บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
โดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้สถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
วิทยาลั ย การอาชีพ นครไทย ได้ใ ห้ ความส าคัญ ในการน าหลั ก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งสู่
สถานศึกษาจึ งได้จัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ การเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ครูปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
4.2 เพื่อให้ครูนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการ
เรียนการสอน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
5.2 ครูผู้สอนมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุกลุ่มสาระ
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน 39 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ครูทุกคนมีการพัฒนาการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 ครูมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุกรายวิชาที่สอน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนทุกคน จานวน 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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนกฤต สุขมามอญ
ตาแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 – 3191001
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดการจัดสอบ
ทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด้า นอาชี ว ศึ ก ษา (V-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2560 ให้ แก่ นั ก เรีย น นัก ศึ ก ษา
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัด
นักเรี ยน นั กศึกษา ในระดับ ประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ไปร่วมในการทดสอบครั้งนี้ เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนและ
น าผลการทดสอบของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษาต่อไปดังนั้นงานวัดผลและประเมินผล ฝุายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทา
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เข้า
ร่วมในการทดสอบครั้งนี้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1. ได้ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
4.2. นาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
4.3. นาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ
4.4. นาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
(องค์การมหาชน) (สทศ)
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 180 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .
8.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน
8.2 นาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนนักศึกษา
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนกฤต สุขมามอญ
ตาแหน่ง
ครู คศ.2
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 – 3191001
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ตามเกณฑ์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ต้องทาการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
ประเมินความสามารของผู้เรียนและให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อทดสอบด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ
ปวส.2
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 180 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน
8.2 นาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
8.3 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 180 คน เกิดความเข้าใจในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนนักศึกษา
180 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง
180 คน
กัน
เชิงเวลา
ม.ค. – ก.พ. 2561
วัน/เดือน/ปี
เชิงค่าใช้จ่าย
2,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนกฤต สุขมามอญ
ตาแหน่ง
ครู คศ.2
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 – 3191001
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็ นการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้ เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่า นเกณฑ์
มาตรฐานอาชี พ ของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพใน
สถานศึกษารับ รอง เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จาแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1. เพิ่มโอกาสในการจ้างงานสาหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
4.2. แรงงานฝีมือสามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการพัฒนาฝีมือของตนเองให้สูงขึ้น
4.3. แรงงานใหม่ (ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา) สามารถวัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถของ
ตนเองก่อนเข้าทางานใน สถานประกอบกิจการ
4.4. ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับฝีมือ ความรู้และ
ความสามารถของตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
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 จานวน 180 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .
8.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน
8.2 นาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนนักศึกษา
180 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง 180 คน
กัน
เชิงเวลา
ส.ค. – ก.ย. 2561
เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
1,500
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนกฤต สุขมามอญ
ตาแหน่ง ครู คศ.2
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083 – 3191001
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อเป็นการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยที่ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการ
ประเมินหรือเทคนิคในการประเมินที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเอง และในการประเมินผลในครั้งนี้ครูผู้สอนบาง
ท่านยั งม่า ยทราบถึง ขั้น ตอนหรื อเครื่องมือที่ ห ลากหลายหรื อยัง เลื อกเครื่ องมื อที่ใช้ ในการวั ดและ
ประเมินการเรียนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้งานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อ
พัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนสาหรับครู และเพื่อเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพในการ
วัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนสาหรับครู
4.2 เพื่อเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จานวน 35 คน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน 35 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .
8.1 ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียน
สาหรับครู
8.2 เพิ่มระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนครูในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิช าชีพ ชั้ น สู ง ปวส. พ.ศ.2557 กาหนดให้ รายวิ ช า หมวดวิช าชีพ ไปจัด สอนและฝึ ก งานในสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดหลัดสูตร จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษย-สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา
ก่อนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ
การฝึกงาน เป็ นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสาหรับการทางานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้นาความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่กาหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการ
ทางาน ซึ่งจะช่ว ยให้ นั กศึกษาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการทางานทั้งจากตนเองและสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการทั้งเป็นการเตรียมสภาพ
ความพร้อมของผู้ฝึกงานในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทางานในสภาพจริง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อกาหนด
ของสถานศึกษา และสถานประกอบการ
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการ
ฝึกงาน
4.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้
ความสามารถ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
4.4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
5.2 นั ก เรี ย น นั กศึ กษามี ความเข้ าใจเกี่ย วกั บเอกสารต่ างๆ ที่ใ ช้ป ระกอบในการฝึ ก งาน
นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีกทั้งสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
5.3 นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน
6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560)
1. โรงเรียนนาบัววิทยา สาขางานยานยนต์
จานวน 8 คน
สาขางานไฟฟูากาลัง
จานวน 5 คน
สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 16 คน
2. โรงเรียนราชประชาฯ สาขางานยานยนต์
จานวน 5 คน
สาขางานไฟฟูากาลัง
จานวน 5 คน
สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 4 คน
สาขางานการบัญชี
จานวน 15 คน
3. โรงเรียนบ้านน้าจวง สาขางานไฟฟูากาลัง
จานวน 16 คน
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 11 คน
4. โรงเรียนนครไทย
สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 37 คน
5. โรงเรียนยางโกลนฯ สาขางานยานยนต์
จานวน 1 คน
สาขางานการบัญชี
จานวน 1 คน
6. โรงเรียนนครบางยางฯ สาขางานยานยนต์
จานวน 6 คน
สาขางานไฟฟูากาลัง
จานวน 10 คน
สาขางานการบัญชี
จานวน 1 คน
รวมทั้งหมด
จานวน 131 คน
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561)
1. สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 1
จานวน 15 คน
2. สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 2
จานวน 19 คน
3. สาขางานยานยนต์ กลุ่ม 3
จานวน 16 คน
4. สาขางานไฟฟูากาลัง กลุ่ม 1
จานวน 20 คน
5. สาขางานไฟฟูากาลัง กลุ่ม 2
จานวน 16 คน
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4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
5. สาขางานการบัญชี
6. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รวมทั้งหมด

จานวน 4 คน
จานวน 17 คน
จานวน 12 คน
จานวน 119 คน

7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของ
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
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 95
ปฏิบัติตนในสถานประกอบการ
เชิงเวลา
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2561
5 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
เงินงบประมาณ
4,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียน
ระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย
กระบวนการที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง และสามารถพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความเข้า ใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคีรายได้ระหว่างเรียน สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับ
และการทาสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง กับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษาเป็น
พยาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และสวัสดิการที่
ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ
4.2 เพื่อทาสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน
และสวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ
5.2 สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ทาสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน
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6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานไฟฟูากาลัง
, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน
และสวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ
8.2 สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ทาสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 75
สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และ
เชิงคุณภาพ
100%
ผู้ปกครอง ทาสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน
เชิงเวลา
สิงหาคม – กันยายน 2561
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษาเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทาให้นักเรียน
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ การจัดการให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
โดยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐและเอกชน ซึ่งเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รที่ มุ่ ง ให้ แ นวคิ ด และแนวทางปฏิ บั ติ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ท าให้ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น การฝึกงานของนักเรียน
นักศึกษาอาจต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมาย การจัดอาจารย์ออกนิเทศการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อที่จะให้คาแนะนาช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษา
ที่ชัดเจนจะทาให้การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงใน
สถานประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
4.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
5.2 นักเรียน นักศึกษาได้นาสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
5.3 นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน 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. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
8.2 นักเรียน นักศึกษาได้นาสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 75
นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
เชิงคุณภาพ
100%
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพ
เชิงเวลา
ตุลาคม – สิงหาคม 2561
3 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
เงินงบประมาณ
2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษาเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามโครงสร้ างหลั กสู ตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ได้กาหนดให้ผู้เรียนสายอาชีพทุกคนต้องออก
ฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ
จากสถานประกอบการจริง ผู้เรียนจะได้นาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากที่เรียนในสถานศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมทางานกับบุคคลภายนอกเป็นการเตรียมตัวสู่
อาชีพอย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การนิเทศ จึงได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
เพื่อใช้เป็ นกรอบในการปูองกันปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักศึกษาออกฝึ กงาน และช่ว ยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อออกนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4.2 เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กาลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
4.3 เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับสถานประกอบการ 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. พื้นที่ดาเนินการ
สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ
8.2 ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก ผู้จัดการร้าน ได้รับทราบปัญหาและประชุมร่วมกับสถาน
ประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 75
ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถาน
เชิงคุณภาพ
100%
ประกอบการ
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
9 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
ใช้งบรายจ่ายอื่น (ทวิภาคี) 75,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษา เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่เกี่ยวของกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน จึงได้เสนอโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมขน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ 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. พื้นที่ดาเนินการ
สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าฝึกงาน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
- ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 80
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความ
เชิงคุณภาพ
พึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ทั้ง 3 ร้อยละ 95
ด้าน
เชิงเวลา
มิถุนายน – สิงหาคม 2561
3 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
1,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทาสมุดบันทึกการเรียนรู้จากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
(ระดับ ปวส.)
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษา เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีมีปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จประกอบด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก่ นโยบาย ผู้เรียน ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
ผู้ปกครอง ซึ่งการจัดการเรียนระบบทวิภาคีจะขาดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้เลย เพราะทุก
องค์ประกอบต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนระบบทวิภาคี ในส่วนของสถานศึกษาได้ดาเนินการใน
ด้านการประสานงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ การสารวจความพร้อมของสถานประกอบการ ทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทาสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียนและผู้ปกครอง นิเทศการ
ฝึกอาชีพ และการวัดผลประเมินผลสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ ก็เป็นส่วนสาคัญในการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ เนื่องจากระหว่างที่นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ จะต้องจดบันทึกรายงาน
การปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ สมุดบันทึกอาชีพยังเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งระหว่างสถานประกอบการ
สถานศึกษา และผู้ป กครองที่แสดงภาพพจน์ของการฝึกอาชีพ และสามารถนามาเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างหลักสูตรที่ได้กาหนดไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ จานวน 400 เล่ม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ จานวน 400 เล่ม
6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1 นักศึกษา ระดับ ปวส.1 ระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนคไทย
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7. พื้นที่ดาเนินการ
สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการฝึกอาชีพ จานวน 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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับการฝึกงานในสถานประกอบการ
(ระดับ ปวช.)
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษา เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน มีรูปแบบที่ยังไม่แน่นอนและ
ไม่เรียบร้อย จึงได้เสนอโครงการจัดทาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกงานขึ้นมา
เพื่ อให้ ส มุ ดบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ งานของนั ก เรี ยน นัก ศึก ษา มีรู ปแบบของสมุด บัน ทึ กที่ เป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย และใช้ในทิศทางเดียวกัน ใช้ในการลงบันทึกการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานที่ได้รับจากสถานประกอบการ และครู
นิเทศ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบแน่นอนและเรียบร้อย
จานวน 400 เล่ม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบแน่นอนและเรียบร้อย จานวน
400 เล่ม
6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนคไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงาน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบแน่นอนและเรียบร้อย จานวน
400 เล่ม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 75
นักเรียน นักศึกษามีสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน
เชิงคุณภาพ
100%
ที่มีรูปแบบแน่นอนและเรียบร้อย
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560
1 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
ใช้งบรายจ่ายอื่น (ทวิภาคี) 20,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning Office 365
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายวิหก ปัฒไทสงค์
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่
084-449-4636
E-mail wihok.pud@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน นักศึกษา เป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
Office 365 for Education ซึ่งประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint, OneNote
พร้อม Microsoft Teams อีกทั้งยังรวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สาหรับชั้นเรียน Office 365 ออกแบบ
มาส าหรั บ ครู แ ละนั ก เรี ย น ครู ผู้ ส อนสามารถจั ด ท าสื่ อ การสอนออนไลน์ ไ ด้ โ ดยตรงและนั ก เรี ย น
นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานหรือเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้บน
สมาร์ทโฟน ทาให้สะดวกมากยิ่งขั้น Office 365 สามารถเก็บรวบรวมการจัดระเบียบเนื้อหาทั้งหมด
สร้างบทเรียนแบบโต้ตอบและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วย Sway จัดให้นักเรียน
นักศึกษารวมกลุ่มกันในพื้นที่สาหรับทางานร่วมกัน หรือให้การสนับสนุนนักเรียนแบบรายบุคคลโดยใช้
สมุดบันทึกส่วนตัว สามารถสร้าง แชร์ หรือแม้กระทั่งทางานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย Word, Excel,
PowerPoint และ OneNote โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียการจัดรูปทรง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365
4.2 เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Office 365
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365
5.2 ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Office 365 ได้
6. กลุ่มเปูาหมาย
- ครูผู้สอนแผนกช่างยนต์
จานวน 7 คน
- ครูผู้สอนแผนกช่างไฟ
จานวน 7 คน
- ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 3 คน
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-

ครูผู้สอนแผนกบัญชี
ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์
ครูผู้สอนแผนกสามัญสัมพันธ์
ครูผู้สอนแผนกเทคนิคพื้นฐาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวมทั้งหมด

6
7
7
2
39

คน
คน
คน
คน
คน

7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 ตึกพาณิชย์การ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365 จานวน 39
คน
8.2 ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Office 365 ได้ จานวน 39 วิชา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 75
ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
100%
ด้วย Office 365 ได้
เชิงเวลา
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
เงินงบประมาณ
10,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการเรารักษ์ภาษา
ผู้ประสานงาน นางสาวจณิฎตา สุคาภา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-916-9985
E-mail zuza_vaa@hotmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของตน การที่วัฒนธรรมไทยจะสืบทอดลักษณะ
และรายละเอียดทั้ง มวล จาก อดีต มาถึงปัจจุบันและจากปัจจุบันที่จะสืบทอดต่อไปในอนาคตได้นั้น ก็
ด้วยอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือทั้งโดยการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และการเล่าจดจาสืบกันต่อมา
จึงมีคากล่าวว่า ภาษาไทยจึงเป็นหัวใจของวัฒนธรรม ถ้าปราศจากจากหั วใจคือภาษาเสียแล้ ว
วัฒนธรรมก็สืบทอดไม่ได้และต้องสูญหายไปโดยเร็วขณะที่ภาษาไทยทาหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมไทย
นั้น ภาษาไทยยังมีความสาคัญอย่างยิ่งในแง่เป็นเครื่องสื่อความหมายทางวัฒนธรรมด้วย
ความสาคัญของภาษา ภาษามีประโยชน์มากมาย ได้แก่ ภาษาช่วยธารงสังคม ภาษาแสดง
ความเป็ น ปั จ เจกบุ คคล ภาษาช่ ว ยให้ มนุ ษย์ พัฒ นา ภาษาช่ว ยก าหนดอนาคต ภาษาช่ ว ยจรรโลง
ใจ งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝุายวิชาการ จึงตระหนักถึงความส าคัญของภาษา เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเพื่อทักษะการอ่านให้ถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
- นักเรียน นักศึกษา จานวน 400 คน ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดนิสัยรัก
การอ่าน และเพิ่มทักษะทางด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 มีคุณภาพทางด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
- นักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30 มีความสนใจใฝุรู้มากขึ้น เกิดนิสัยรักการอ่าน
6. กลุ่มเปูาหมาย
- ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จานวน 100 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพทางด้านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
- นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจใฝุรู้มากขึ้น เกิดนิสัยรักการอ่าน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากการจัด
จานวน 400 คน
กิจกรรมดังกล่าว เกิดนิสัยรักการอ่าน และเพิ่ม
ทักษะทางด้านภาษาให้ดียิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพทางด้านการใช้
ร้อยละ 30
ภาษาที่ถูกต้อง
- นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจใฝุรู้มากขึ้น
เกิดนิสัยรักการอ่าน
เชิงเวลา
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2 เดือน
2561
เชิงค่าใช้จ่าย 2,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
ผู้ประสานงาน นางสาวจณิฎตา สุคาภา
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นโครงการทางวิชาการแก่สังคมของชุมชนท้องถิ่น และนักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งเราตระหนักถึงเยาวชนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
เด็ก เยาวชนทั่วไป และชุมชนในท้องถิ่น ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและ
ปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตสื่อทางการศึกษาออกมาอย่างหลากหลาย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ ให้มีความสนใจใฝุรู้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี มีการกระตุ้น
และส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างกว้างไกล ย่อมจะพัฒนาผู้
ที่จะเป็นกาลังของชาติได้ให้มีโอกาสอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและ
ความสนใจ ส่งเสริมปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านและสร้างทักษะในการอ่าน รวมทั้งส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน และ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
ดังนั้น งานวิทยบริการและห้องสมุด จึงได้จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ไปสู่ชุมชน และตาม
อาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้มากยิ่งขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
- เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา จานวน 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 มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
- วิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยฯ ให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
6. กลุ่มเปูาหมาย
- เด็ก เยาวชนทั่วไปในชุมชนท้องถิ่น และนักเรียน นักศึกษาของิวทยาลัยการอาชีพนครไทย
จานวน 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
ร้านค้า ชุมชน ในเขตพื้นที่ตาบลเนินเพิ่ม และตึก อาคารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนทั่วไปและคนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยฯ
มีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์ สัมผัสหนังสือวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนได้รับความ
เพลิดเพลินจากการอ่าน
- เพื่อสร้างเสริมทักษะให้เด็ก เยาวชน และนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีนิสัยรักการอ่าน
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
- เพื่อกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่นและให้คนในชุมชน และ
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้าง
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนทั่วไปและชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะในการ
ดาเนินชีวิตผ่านสื่อที่หลากหลาย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน
จากการอ่านหนังสือวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
เชิงคุณภาพ
- เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้
ความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือวารสาร และ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- เด็ก เยาวชน คนในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
เชิงเวลา
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2561
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

หน่วยนับ
จานวน 200 คน

ร้อยละ 30

2 เดือน
จานวน 2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อมีห้องเรียนเขียนแบเทคนิคเบื้องต้นที่ดี มีโต๊ะเขียนแบบ และเก้าอี้ที่เหมาะสม สามารถ
เขียนแบบได้ตามหลักการเขียนแบบที่ถูกต้องครบถ้วน ได้มาตรฐานสากลระบบ ISO สภาพปัญหาที่
พบเจอ เนื่องจากโต๊ะเขียนแบบ และเก้าอี้ที่ใช้มีอายุการใช้งานมานานหลายปี ชารุดเสียหายไม่สามารถ
ซ่อมใช้งานได้ ดังนั้นจึงเห็นสมควรพัฒนาห้องเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นโดยใช้งบประมาณของวิทยาลัย
ฯ ต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 มีห้องเรียนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 ห้องเรียนที่สมบูรณ์
4.2 มีโต๊ะเขียนแบบ
จานวน 10 ตัว
4.3 มีเก้าอี้เขียนแบบ จานวน 10 ตัว
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 มีห้องเรียนเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นที่ได้มาตรฐาน
5.2 ผู้เรียนมีคุณภาพในด้านการเขียนแบบ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 ผู้เรียนในสาขาต่างๆ เรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
6.2 ประชาชนผู้สนใจใช้ห้องเรียนเขียนแบบ ออกแบบงานต่างๆ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
แผนกเทคนิคพื้นฐาน 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
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ,นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ 055 363095
โทรสาร 055 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 2216394
E-mail : ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้
ประโยชน์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และให้ความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว การดาเนินการสอนของวิทยาลัย
แก่นักเรียน นักศึกษา จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเป็นกาลังของประเทศชาติในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจต่อวิชาเรียน อย่างต่อเนื่องและ
มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดโครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ตามความสามารถของตนเองและสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้นา นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษา ยังได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
อยู่เสมอและได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีมากยิ่งขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จานวน 597 คน เข้าร่วมกิจกรรม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์และพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จานวน 597 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์และ
กระบวนการคิด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกระดับได้ทาโครงงาน 597 คน
วิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีความกระตือรือร้นใน การศึกษาค้นคว้าตามความรู้ความสามารถของตนเอง มีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ นาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน
เชิงเวลา
ตุลาคม 2561
1 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ 055 363095
โทรสาร 055 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 221 6394
E-mail : ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้ว การดาเนินการสอนของวิทยาลัยฯแก่นักเรียน นักศึกษา จะต้อง
ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกาลังของประเทศชาติในอนาคต
ให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดในทางาน การดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการการประกวดและ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ประสบการณ์
ตามความสามารถของตนเองและสร้ างความสามั คคีใ นหมู่ คณะ ฝึ กความเป็น ผู้ นากับให้ นัก เรีย น
นักศึกษาศึกษา เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกระดับชั้น ได้ทาโครงงานวิทยาศาสตร์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ อศจ.และระดับ ภาค
ภาคเหนือ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาทาโครงงานเข้าร่วมประกวด
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

120

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งโครงงานเข้าประกวดแข่งขัน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 597 คน
ได้ทาโครงงาน
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการEnglish Day
ผู้ประสานงาน นางสาวศศิธร อินกอง
ตาแหน่ง ข้าราชการครู ค.ศ1
โทรศัพท์ 055 363095
โทรสาร 055 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-5721313
E-mail : Tigerdreamy@yahoo.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ทาให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียน
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และ
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการด้านการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
และครูมีกิจกรรมการฟัง พูดภาษาอังกฤษ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
เชิงเวลา
สิงหาคม
เชิงค่าใช้จ่าย
3,000

หน่วยนับ
400 คน
1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการChristmas Day
ผู้ประสานงาน นางสาวศศิธร อินกอง
ตาแหน่ง ข้าราชการครู ค.ศ1
โทรศัพท์ 055 363095
โทรสาร 055 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-5721313
E-mail : Tigerdreamy@yahoo.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
กิจ กรรมพัฒ นาส่ งเสริ มศัก ยภาพของผู้ เรี ยน เสริม สร้า งความรู้ และความเข้า ใจเกี่ย วกั บ
เทศกาลต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งวันคริสต์มาสถือเป็นวันสาคัญของชาวคริสต์
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับวัน Christmas
Day
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัน Christmas
Day
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการด้านการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
และครูมีกิจกรรมการฟัง พูดภาษาอังกฤษ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
เชิงเวลา
สิงหาคม
เชิงค่าใช้จ่าย
3,000

หน่วยนับ
400 คน
1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ผู้ประสานงาน นางสาวปรียาพัชร อินตา
ตาแหน่ง ครู คศ. 1
โทรศัพท์ 055 363095
โทรสาร 055 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-4046251
E-mail rung_preeyaphat@hotmail.co.th
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้า
นาน คนไทยใช้ภ าษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐาน
สาคัญในการศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่น ๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้าน
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ทาให้
ภาษาไทยเสื่อมลงเป็นผลเสี ยต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าภาษาอันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจาก
รัฐบาลได้กาหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เห็นความสาคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป
อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการสืบสานและสืบทอด วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย อาทิเช่น
การให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ศิลปะและเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่นของไทย ให้กับคนรุ่นต่อไป
ได้เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม
อีกทั้งยังเป็น การสร้างความภูมิใจให้กับคนยุคต่อไปด้วย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นั ก เรี ย น นั ก ศึ กษาได้ รั บ ความรู้ เกี่ ยวกับ วั นภาษาไทย สามารถแสดงออกด้า นความคิ ด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทย และร่วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาคารหอประชุมวิทยบริการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
8.2. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 มีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
8.3. นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทย
8.4. นักเรียน นักศึกษาสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้
เยาวชนรุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษามีสามารถสามารถส่งเสริม ร้อยละ 80
และสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่
ให้เยาวชนรุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เชิงเวลา
กรกฎาคม 2561
1 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000 บาท
5,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนสาขาไฟฟูากาลัง
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายธนัชกร คงทัน
ตาแหน่ง หัวหน้าแผนกช่างฟูากาลัง
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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้เพิ่มจานวนผู้เรียนในสาย
อาชีวศึกษาและลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการ
สอน ให้เหมาะสม เพียงพอและเป็นการสร้างเสริม การเรียนรู้ของนักเรียน ทาให้นักเรียน นักศึกษา มี
สมาธิและความตั้งใจ ในการเรียนรู้ และมีความต้องการที่จะเรียน มากขึ้น
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการปรับปรุงห้องเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อให้นักเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีกับสถานศึกษา
4.3 เพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 นักเรียน แผนกช่างไฟฟูา มีสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เหมาะสม
5.2 จานวนนักเรียนแผนกช่างไฟฟูา สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา2561 เพิ่มมากขึ้น
5.3 นักเรียนที่ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 10 ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนแผนกช่างไฟฟูา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
แผนกช่างไฟฟูากาลัง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 วิทยาลัยฯ มีจานวนนักเรียนแผนกช่างไฟฟูา สมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา2561 เพิ่มมาก
ขึ้น
8.1 นักเรียน แผนกช่างไฟฟูากาลัง มีความรักและภูมิใจในสถาบันการศึกษา
8.2 นักเรียนที่ออกกลางคันมีจานวนลดลง แผนกและวิทยาลัย ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครอง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปี
ร้อยละ 10
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
นักเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น จบแล้วมีงานทาตรงตาม
สายงานที่เรียน
เชิงเวลา
พฤศจิกายน 2560– มกราคม 2561
3 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
21,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพในการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เป็นการสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการของสถานศึ กษา ให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบาย เปูาหมาย และระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษากาหนดเปูาหมาย และพยายามทาให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการจัดทารายงานประเมิน
ตนเองเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการรับรอง
จากการประกัน คุณภาพภายนอก การจัดทาระบบประกันคุณภาพจาเป็นต้องมีส านักงานประกัน
คุณภาพที่สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที่ต้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล เอกสาร
ข้อมูลจากบุคลากรภายในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
วิทยาลัย ฯ จึ งจัดโครงการพัฒ นาระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดอบรม พัฒนาความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1 บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.2 บุคลากรสามารถจัดทารายงานประเมินตนเองของสาขาวิชา และรายบุคคลได้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
8.2 บุคลากรสามารถจัดทารายงานประเมินตนเองของสาขาวิชา 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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทานเป็นโครงการหนึ่ง
ที่เ กิ ด จากพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ มี ต่ อ เยาวชนไทย ในการที่ จ ะ
เสริ ม สร้ า งขวัญ และกาลั งใจให้ ส ถานศึ กษา เกิด ความมุมานะ และพากเพียรประกอบกรรมดีโ ดย
สม่าเสมอ โดยมีพระราชดาริที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียนที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้น โดยส่งผลให้
สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและนามาซึ่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศ ของบุคลากร
ในสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
8.2 สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน
เชิงเวลา
ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
100,000

หน่วยนับ
4 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการประกวดโครงงาน โครงการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770
E-mail phitsanulok04@vec.mail.go.th
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 5 เรื่องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ปฏิรูป
วิธีสอบ เป็นการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทางสมองที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคลจากผลการประเมินกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพ
ด้านความคิดสามารถดาเนิน การได้ทุกระดับ อายุและทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้
เล็งเห็นความสาคัญและความจาเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงจัดประกวดโครงการและโครงงาน เพื่อส่งเสริม
การพั ฒ นากระบวนการคิ ด และการจั ด การ ให้ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ในความส าคั ญ และส่ ง เสริ ม
กระบวนการคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดประกวดโครงงาน โครงการ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1. นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
5.2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงความสามารถ นาไปใช้
ในชีวิตประจาวันและนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1. นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ตรงความสามารถ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้
8.2. โครงงาน โครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับชุมชน ท้องถิ่นต่อไป
และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ระดับ ปวช.3 และปวส.2
เชิงคุณภาพ
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้รับความรู้
ความเข้าใจ และประสบการณ์ตรง
ความสามารถ นาไปสู่การประกอบอาชีพใน
อนาคต
เชิงเวลา
มกราคม – มีนาคม 2561
3 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
8,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770
E-mail phitsanulok04@vec.mail.go.th
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มองเห็นความสาคัญของการจัดทาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่ น ใหม่ เพื่อกระตุ้น ให้ นักเรี ยนและนักศึกษา คิดค้น และมีวิธีการทางานแบบวิทยาศาสตร์
ตลอดจนการรู้จักการวางแผน การปฏิบัติทดลอง การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
นาเสนอ ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาชาติ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาตลอดจนการ
นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทาให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาตลอดจนการ
นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทาให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทา
ตลอดจนการนาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทาให้
เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
เชิงเวลา
มิถุนายน – มกราคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
12,000

หน่วยนับ
ทุกระดับและทุกสาขาวิชา

8 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770
E-mail phitsanulok04@vec.mail.go.th
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การวิจัยเป็นเครื่องมือที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ โดยในหลาย
ประเทศที่กาลังพัฒนาได้พยายามที่จะทุ่มงบประมาณจานวนมากสาหรับพัฒนาบุคลากรของชาติให้
เป็นทั้งนั กวิจัยควบคู่ไปกับนักพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ มีความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการวิจัย จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาองค์กร ชุมชน
และประเทศชาติ ให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบันของสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
ทั้งนี้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของ
การพัฒนานักวิจัยใหม่ ให้มีศักยภาพและนาความรู้ด้านการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร
ชุมชน และประเทศชาติ ในรูปแบบของการทาวิจัย ดังนั้นจึงได้จัดทาโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : จัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการวิจัยแก่บุคลากร
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
5.1. พัฒนาผลงานวิจัยของครูผู้สอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
5.2. ยกระดับการวิจัยของครูผู้สอนให้ผลการวิจัยตอบสนองต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1. สร้างนักวิจัยใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทางานวิจัยอย่างมีระบบ
8.2. ครูผู้สอนนาความรู้และประสบการณ์มาจัดทาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.3. พัฒนาผลงานวิจัยของครูผู้สอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
39 คน
เชิงคุณภาพ
มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดทาวิจัยให้
มีคุณภาพมากขึ้น
เชิงเวลา
กรกฎาคม – กันยายน 2561
3 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
10,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770
E-mail phitsanulok04@vec.mail.go.th
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิ ท ย าลั ยก าร อา ชี พ นค รไ ทย สั งกั ดส านั กง าน คณ ะก รร มก าร กา รอ าชี ว ศึ กษ า
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ส่ งเสริมสนับสนุนให้ ครูในสั งกัดทาวิจัย เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนคุณภาพ และยกระดับการศึกษาด้วย
ผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดประกวดผลงานวิจัยของครูผู้สอน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1. ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา
8.2. ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา
เชิงเวลา
กันยายน – กุมภาพันธ์ 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
2,000

หน่วยนับ
ระดับ ปวช.3 และปวส.2

5 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง ครู คศ.1
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-6880770
E-mail phitsanulok04@vec.mail.go.th
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย ได้ ม องเห็ น ความส าคั ญ ของการจั ด ท าและคิ ด ค้ น หุ่ น ยนต์
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา คิดค้น และมีวิธีการทางานแบบวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการรู้จัก
การวางแผน การปฏิบัติทดลอง การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอ ด้วยทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาชาติ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดทาหุ้นยนต์ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาตลอดจนการ
นาเสนอผลงานหุ่นยนต์ ทาให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาตลอดจนการ
นาเสนอผลงานหุ่นยนต์ทาให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทา
ตลอดจนการนาเสนอผลงานหุ่นยนต์ ทาให้
เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นหุ้น
ยนต์อาชีวศึกษา
เชิงเวลา
มิถุนายน – มกราคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
50,000

หน่วยนับ
ทุกระดับและทุกสาขาวิชา

8 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาววราภร จันทร์ชัย
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 2545 (ปรับปรุง) พ.ศ. 2546 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 2546 กาหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพจัดสอน และฝึกงานใน
สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร จึงมี
ความจาเป็น ที่จะต้องจัดโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมผลิต และพัฒนา
บุคลากรทางด้านอาชีวศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถานศึกษาจัด
การศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
มีจานวนสถานประกอบที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้และการทางานในสถานประกอบการจริง พัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
สถานประกอบการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ณ สถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง
8.2 มีปริมาณสถานประกอบการที่รับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานมีเพิ่มมากขึ้น
8.3 สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมมือกันจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนสถานประกอบการ
เชิงคุณภาพ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมมือการจัดการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 60 % พอใจกับ
การจัดการเรียน การสอนร่วมกันของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา
เชิงเวลา
มีนาคม - พฤษภาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
9,000

หน่วยนับ
10 แห่ง

3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาววราภร จันทร์ชัย
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
สานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษาเป็นองค์กรหลั กที่มุ่งมั่นผลิ ตและพัฒนากาลั งคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
งานความร่วมมือ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้เล็งเห็น
ความส าคั ญ ของการจั ด โครงการนี้ ขั้ น เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาได้ มี ก ารระดมทรั พ ยากรในการจั ด การ
อาชี ว ศึ ก ษากั บ เครื อ ข่ า ยในด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส ถานประกอบการ
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์เพื่อมาบริหารจัดการภายในวิทยาลัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
- ทรัพยากรทางการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
- สถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี ให้มคี ุณภาพ ตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
สถานประกอบการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. โครงการซ่อมบารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้นา
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัยเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน แก่ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ได้รับความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเกิดชารุด
เสียหายและต้องการการบารุงรักษาเพื่อให้การให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จาเป็นจะต้องมีการของระบบให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อบารุงรักษา ซ่อมแซมและขยาย
การให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1. เพื่อให้ระบบบริการสารสนเทศในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
4.2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
4.3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ระบบบริการสารสนเทศในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
5.3 ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
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7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้คนคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ได้ใช้ระบบสารสนเทศที่มี
543 คน
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และใช้สาหรับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
ครู และบุคลากร 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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สารสนเทศที่มีคุณค่าและมีบทบาทสาคัญทางการศึกษา ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล
นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เป็นสื่อในการบริการการศึกษา ได้มีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นับเป็น
หน่ ว ยงานหนึ่ งที่ ไ ด้ เ น้ น การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ใ นการจั ดการเรีย นการสอนได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอน
เนื่ อ งจากเป็ น แหล่ ง สารสนเทศและเข้ า ถึ ง สารสนเทศแบบใหม่ ที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว กว่ า แหล่ ง
สารสนเทศในรู ป สื่ อ สิ่ ง พิม พ์แ บบเดิม และเป็น ที่ส นใจและได้ รับ ความนิ ยมของนั ก วิช าการใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อาจสรุปได้ว่าอินเทอร์เน็ต มีความสาคัญต่อการเรียนการสอน
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อศึกษาการเข้าถึงสารสนเทศและ
ความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1. เพื่อศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของครูและบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย
4.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่มีต่อการบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ได้ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของครูและบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย
5.2 ได้ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่มีต่อการบริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ได้ใช้บริการระบบสารสนเทศที่มี
543 คน
คุณภาพในการศึกษาค้นคว้า
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกาลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สานักติดตามและประเมินผลได้ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กันทางธุรกิจเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีขีดความสามารถให้กับผู้เรียนด้านอาชีวศึกษากับสถาน
ประกอบการให้ทางสถานประกอบการสามารถเลือกคนให้ตรงกับงาน นักเรียนเลือกงานตามที่
ต้องการและขยายโอกาสทางสมัครงานให้มากขึ้น
แต่เนื่องจากครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการใช้งานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึง
จัดทาโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาให้กับครู
ที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครู-นักเรียนและสถานประกอบการ ในการใช้ระบบงานศูนย์
กาลังคนอาชีวศึกษา
4.2. เพื่อกระตุ้นนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการให้เห็นความสาคัญในด้านการใช้
ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ได้สร้างความเข้าใจให้กับครู-นักเรียนและสถานประกอบการ ในการใช้ระบบงานศูนย์
กาลังคนอาชีวศึกษา
5.2 ได้กระตุ้นนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการให้เห็นความสาคัญในด้านการใช้
ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
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6. กลุ่มเปูาหมาย
-ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
-วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนนักศึกษาครูและสถานประกอบการ สามารถใช้ระบบงานศูนย์กาลังคน
อาชีวศึกษาได้
8.2 ฐานข้อมูลของศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษามีความทันสมัย เอื้ออานวยต่อการใช้ข้อมูลแก่
นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ครู และสถานประกอบการ
สามารถใช้ระบบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
676 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน-นักศึกษาและสถานประกอบการ
สามารถใช้ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
ได้อย่างชานาญ และเต็มประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1 มกราคม 2560 – 31 มีนาคม 2560
3 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
4,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. โครงการพัฒนาระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลและปูองกันไวรัส
ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่างๆของระบบสารสนเทศภายในองค์กร อันอาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย ข้อมูลถูกทาลายความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่สาคัญ การ
ลักลอบเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจาเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหาร
จัดการด้านข้อมูล ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสาคัญ เนื่องจากข้อมูล
สารสนเทศเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับผู้บริหาร ที่จะนามาช่วยสาหรับการตัดสินใจและใช้สาหรับวางแผน
ดังนั้น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ จากภัยต่างๆ ทั้งจากบุคคลภายใน
บุคคลภายนอก ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใดๆ ต้องมีการวิเคราะห์และปูองกันเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย
4.2. เพื่อปูองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย
5.2 ได้ปูองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
6. กลุ่มเปูาหมาย
-ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
-วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

154

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สามารถปูองกันผู้บุกรุกจากภายนอก ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย
8.2 สามารถลดจานวนไวรัสที่แพร่กระจายภายในระบบเครือข่ายได้
8.3 เพื่อปูองกันให้เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย ระบบงานฐานข้อมูล ปลอดภัยจากการรบกวน
ของผู้บุกรุกและไวรัส
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ปูองกันให้เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย จานวน 160 เครื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมดภายในวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ
ครู และบุคลากร 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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจางบประมาณ 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวสุดาพร นาคพรม
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีประกอบกับเป็นการพัฒนาระบบ
ราชการ และเพื่อให้การดาเนินงานมีระบบระเบียบมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ดังนั้นงานวางแผนและ
งบประมาณจึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณขึ้น
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีและเพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีแนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
4.2 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
5. ผลผลิตโครงการ (Output)
ครู และบุคลากรมีแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ
ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
ครู และบุคลากร มีความพึงพอใจในแผนปฏิบัติการ
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
8.2 สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีใช้เป็นแนวทางในการ
เล่ม
ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
เชิงเวลา
กันยายน 2561
1 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
8,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
(การศึกษาดูงาน)
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-674-6001
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
การอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา(ศึกษาดูงาน)
เพื่อเป็นแนวทาง ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีความเข้าใจในหลักการประกอบ
ธุร กิจ ในอนาคตเพื่อ สร้ า งผู้ ป ระกอบการใหม่ใ นด้า นธุ ร กิจ ให้ กั บนั กเรี ยน นั กศึ กษาที่ก าลั ง จะจบ
การศึกษา และผู้ที่สนใจในการดาเนินการด้านการหารายได้ระหว่างเรียน ตามโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนประจาปี ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอจัดทาโครงการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการจริง โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจที่
สนใจตามแผนธุรกิจที่ได้เขียนไว้ในการอบรมดังกล่าวที่ผ่านมา
งานส่ งเสริ มผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงเห็ นความสาคัญและให้การสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษาที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน และนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถหารายได้ให้กับ
ตนเองและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
มีธุรกิจภายในวิทยาลัยฯ และนอกวิทยาลัยเกิดขึ้น หรือเพิ่มขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
การดาเนินงานทางธุรกิจที่ถูกต้อง ตามประสบการณ์จริงที่ได้ศึกษาดูงานมา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยฯ มีธุรกิจที่ดาเนินการจานวนเพิ่มมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนธุรกิจ
เชิงคุณภาพ
ธุรกิจดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เชิงเวลา
กรกฎาคม – กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
20,000 (รองบประมาณ)

หน่วยนับ

3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ)
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-674-6001
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน อย่างไร้พรมแดน จาเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้ความคิด ความรู้ และปัญญาเป็นฐานทั้งในรูปแบบ
ขององค์ความรู้ จาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา สร้างสรรค์ และสร้าง
ผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาใหม่ๆ เบนเข็ม
จากการจบแล้วไปเป็นลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่ มาเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้วยเล็งเห็น
ว่าจะสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้เพียงพอที่จะเติบโตใน โลกของการเปลี่ยนแปลงได้ แต่
พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมีน้อย อยู่ สาเหตุหลักมาจาก
การไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยศูนย์
บ่ ม เพาะสนั บ สนุ น การให้ ค าแนะน าปรึ กษา และสถานที่ใ นการดาเนิ นการ อย่ างไรก็ต ามก็ยั ง มี
นักศึกษาสนใจหรือเข้าร่วมไม่มากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะยังไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการรับผิดชอบใน
การดาเนินงาน เป็นการเฉพาะ และระบบ กลไกในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องของ ดังนั้นเพื่อให้การจัดทา โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจของวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
พัฒนาความรู้แก่ ครู นักเรียน และนักศึกษา ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา สามารถก่อตั้งธุรกิจ และดาเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์ที่สร้างไว้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และ
สามารถนาความรู้ไปต่อยอดทาแผนธุรกิจได้จริง
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
(การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ)
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-674-6001
E-mail nakhonthaimail@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปของโครงการธุรกิจ โดยเน้นให้มีการปฏิบั ติงานจริง มีการ
จัดซื้อวัสดุเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนงานธุรกิจจริง แต่เนื่องจากครูผู้สอนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพฯ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการทาธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา ได้จริง
ดังนั้ น งานส่ งเสริ มผลผลิ ตการค้าฯ จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ ประกอบการ
อาชีวศึกษา ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
พัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความความรู้ ความสามารถที่จะเปิดธุรกิจ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา สามารถมีธุรกิจที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถสร้างรายได้ และดาเนินการได้
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยมีธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
ธุรกิจดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
เชิงเวลา
มิถุนายน – สิงหาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
45,000 (รองบประมาณ)

หน่วยนับ
3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายทรงวุฒิ ชานุวัต
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน
ด้านการให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ทั้งในด้าน
ความรู้ทางด้านช่าง การฝึกอาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการ
บริการชุมชน จึงได้จั ดทาโครงการฝึกและพัฒนาอาชีพส าหรับนักเรียน และประชาชน ขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อให้นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4.2 เพื่อสร้างแหล่งแหล่งเรียนรู้ และและทักษะอาชีพที่หลากหลาย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน เข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน และประชาชนจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน และประชาชนเกิดทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริม
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000

หน่วยนับ
คน

บาท

165

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการเทศบาล และ อบต. เคลื่อนที่
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายทรงวุฒิ ชานุวัต
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน
การให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้
มากที่สุด ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดทาโครงการออกหน่ว ยบริการ
วิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอาเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน
4.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทั กษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน-นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ

166

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และยกระดับช่างชุมชน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายทรงวุฒิ ชานุวัต
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ดูแลรักษาและพัฒนา
ทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุง รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
4.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์
4.3 มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการ ไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 90 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
รองบประมาณ

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายทรงวุฒิ ชานุวัต
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ ต่อเนื่องทั้งระบบอย่างยั่งยืน ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแนวทางสาคัญในการดาเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทาง
ถนน (พ.ศ.2554 – 2563) และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้การปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเป็น "วาระแห่งชาติ” ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดาเนินการอย่างเข้ มข้น ในทุกพื้นที่และ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็น ผู้รับผิดชอบพื้นที่อาเภอนครไทย ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ งาน
โครงการพิเศษ และการบริการชุมชนจึงได้จัดทาโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทาง
ปลอดภัย”2561 ขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน
4.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการ ไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 / เมษายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
รองบประมาณ
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวบริการวิชาการและวิชาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายทรงวุฒิ ชานุวัต
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน
ด้านการให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ทั้งในด้ าน
ความรู้ทางด้านช่าง การจัดทาบัญชีครัวเรือน ความรู้ในด้าน ICT ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการ
บริการชุมชน จึงได้จัดทาโครงการอาชีวบริการวิชาชีพ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน
4.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐ และเอกชน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายทรงวุฒิ ชานุวัต
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสถานศึกษา ในด้านการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ได้รับ
การตอบรับเป็นไปทิศทางที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน ทั้งด้านการให้บริการการให้ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ นั้น
งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้เล็ งเห็ นความส าคัญของกิจกรรม
ดังกล่าวจึงได้จัดทาโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน เพื่อเป็นการรองรับ และเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา ในด้านการให้บริการด้านวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานได้รับการบริการที่ส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย ในด้านการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟูา เครื่องยนต์ และได้รับความรู้ทางวิ ชาการที่
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และความต้องการ
4.2 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสังคม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานได้นาความรู้ทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
โรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐ และเอกชน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน และประชาชนจานวนไม่น้อยกว่า
เชิงคุณภาพ
นักเรียน และประชาชนได้พัฒนาทักษะทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
1,000

หน่วยนับ
100คน
3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจังหวัด และอาเภอเคลื่อนที่
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายทรงวุฒิ ชานุวัต
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพการดาเนินการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน
การให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้
มากที่สุด ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดทาโครงการออกหน่ว ยบริการ
วิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอาเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน
4.2. เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน-นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
เชิงเวลา
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
10,000

หน่วยนับ
คน
12 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362
E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนักเรียน นักศึกษาที่มา
พักอาศัยหอพักในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ เป็นจานวนมาก ทาให้การดูแลนักเรียน นักศึกษา
ดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง อาจทาให้เกิดปัญหาที่จะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย นั้น งานปกครองจึง
ได้จัดทาโครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาขึ้น ดังนั้น งานปกครอง จึงได้จัดทาโครงการตรวจเยี่ยม
หอพักขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อตรวจเยี่ยม และดูแลนักเรียน นักศึกษา
4.2 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ดาเนินการออกตรวจหอพัก 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. พื้นที่ดาเนินการ :
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 จานวน
5 แห่ง
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362
E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายา
เสพติ ดในประเทศไทยกาลั ง ทวีความรุน แรง และมี แนวโน้มขยายตัว เพิ่มสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว การ
แก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการดาเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
จาเป็นที่จะต้องอาศัยกาลังจากทุกฝุายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ เพื่อ ให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดย
การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุม ดูแลและปูองกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้
นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
และเผยแพร่ได้อย่ างถูกต้อง ทางวิทยาลั ยการอาชีพนครไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด
4.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด
5.2 นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางใน
การแก้ปัญหา
8.2 เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การเสพยาเสพ
ติด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธในสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362
E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากปัจจุบันปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาท ทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน
และต่างสถานศึกษา ได้เกิดขึ้น บ่ อยครั้ง ทาให้ มีนักเรียน นักศึกษาได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกาย และ
ทรัพย์สิน ทาให้เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสถานศึกษา และต่อสังคม นั้น งานปกครองจึงได้จัดทาโครงการ
ตรวจหาอาวุธในนักเรียน นักศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการช่วยลด และบรรเทาปัญหาดังกล่าวดังนั้น งาน
ปกครอง จึงได้จัดทาโครงการตรวจหาอาวุธในนักเรียน นักศึกษาขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธ
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่พกพาอาวุธ
4.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และเอาใจใส่ในด้านพฤติกรรม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธ
5.2 นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่พกพาอาวุธมาภายในสถานศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
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 นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า
500 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ จัดทาบัตรติดรถจักรยานยนต์
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362
E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องด้วยแนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีข้อกาหนด
เกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะในสถานศึกษา ได้ระบุข้อห้ามไม่ให้นักเรียน นักศึกษา ขี่ยานพาหนะภายใน
สถานศึกษา แต่มีนักเรียน นักศึกษาบางส่วนได้ละเมิดระเบียบปฏิบัติขี่รถในสถานศึกษานารถไปจอดไว้
ตามตึกเรียนต่างๆ ทาให้แยกแยะรถจักรยานยนต์ของครูและนักเรียน นักศึกษา เป็นไปได้ยาก ดังนั้น
งานปกครองจึงได้ทาโครงการจัดทาบัตรติดรถจักรยานยนต์
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อแยกแยะรถจักรยานยนต์ของครูและนักเรียน นักศึกษาได้
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสาหรับนักเรียน นักศึกษาในการใช้ยานพาหนะ
5.2 ควบคุมการใช้ยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาได้
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
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 นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า ไม่ฝุาฝืน
ระเบียบปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะใน
สถานศึกษา
เชิงเวลา
พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2560
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
2,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362
E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศกาหนดให้ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษาและแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกัน และปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ศู นย์
อานวยการพลั งแผ่ น ดิน เอาชนะยาเสพติดแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิก าร ได้ก าหนดเปู าหมายใน
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง เข้ า ร่ ว มโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว ให้ ค ณะครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เฝูาระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุข มีจิตสานึกในการดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข
ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้จัดทาโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข เพื่อดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติและเปูาหมายของศูนย์อานวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีภูมิคุ้มกัน ปูองกัน และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในวิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อปูองกัน 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. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางใน
การแก้ปัญหา
8.2 เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การเสพยาเสพ
ติด
8.3 ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ห่างไกล
จาก ปัญหายาเสพติด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกัน และการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา
แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกินอาหารที่ไม่สะอาดมลพิษที่เกิดจาก
การจราจร การเผาขยะ จึงทาให้ยุคปัจจุบันนี้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย ยกจึงเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นปัจจัย
ที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็ งเห็ นถึงความส าคัญของการเจ็บปุวยของ
นักเรียน นักศึกษาจึงจัดทาโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้ขึ้นมา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้
บริการผู้เรียน และบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย
4.2 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากรเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอา
นามัย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษา ครูเจ้าหนี้ที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย และห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

188

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 500 คน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ตรวจหาสารเสพติดแลตรวจสุขภาพประจาปี ในนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
ตาแหน่ง 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 ระดับคุณภาพในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่กาลั งทาลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แม้ว่าทุกฝุายจะพยายามปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดจากการสารวจของสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในปี 2536 ประมาณว่ามีผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ 1.26 ล้านคน โดย
แพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของสังคมและแพร่กระจายเข้าไปในกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนซึ่งเป็นพลังสาคัญของประเทศชาติในอนาคตนั้น งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษาขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยได้รับการตรวจหาสารเสพติดและห่างไกลจากยาเสพติด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการชีพนครไทย ห่างไกลยาเสพติด
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1.นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจหาสารเสพติด
8.2.นักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากสารเสพติด
8.3.นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิด
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการชีพนครไทย
ห่างไกลยาเสพติด
เชิงเวลา
ตุลาคม-ธันวาคม.
เชิงค่าใช้จ่าย
-

หน่วยนับ
3 เดือน
-
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ฝุายงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีไม่
เพียงพอสาหรับงานบริการในทุกครั้งและต้องไปยืมวัสดุอุปกรณ์ข้างนอก เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยอย่างเพียงพอและนาไปใช้ในการจัดงานโครงการและประเมินต่างๆของ
วิทยาลัยการอาชี พนครไทย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงต้องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้
เหมาะสมและเพียงพอ
4.ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1.เพื่อให้สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
4.2.เพื่อประหยัดและสะดวกในการบริการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีวัสดุอย่างเพียงพอ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1.นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการบริการ
8.2.ประหยัดและสะดวกในการให้บริการ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกคนมีวัสดุ
อุปกรณ์ทางด้านงานบริการ
เชิงคุณภาพ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีวัสดุอย่าง
เพียงพอ
เชิงเวลา
ตุลาคม-ธันวาคม.
เชิงค่าใช้จ่าย
2,000

หน่วยนับ
-

3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องพยาบาล
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกันและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา
แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกินอาหารที่ไม่สะอาด มลพิษที่เกิดจาก
การจราจร การเผาขยะ จึงทาให้ยุคปัจจุบันนี้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นปัจจัย
ที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็ งเห็ นถึงความส าคัญของการเจ็บปุวยของ
นักเรียน นักศึกษาจึงจัดทาโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้ขึ้นมา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1.เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
ผู้เรียนและครู
4.2.เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพ
เพิ่มขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง 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 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ติดตามสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2560
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานประกอบการ
8.2. สถานประกอบการมีความไว้วางใจในนักศึกษาที่มาจากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการ
ทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2560
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อ
การทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2560
เชิงเวลา
กรกฎาคม – กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
1,000

หน่วยนับ
-

3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง 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 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นักเรียนในสังคมปัจจุบันนั้นมีการดาเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมในหลายๆ
เรื่อง รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่คานึงความสามารถและความถนัดความชอบ
ที่แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเยนที่ตนเลือกทั้งเนื้อหาสาระการเรียนสาย
อาชีพ หลังสาเร็จการศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในรายวิชานั้น
งานแนะแนว และจัดหารงาน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษาใหม่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนสายอาชีพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับ
วิทยาลัยฯต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดการออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอาเภอนครไทย และ
อาเภอชาติตระการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
โรงเรียน สพฐ. และสพม. ในเขตอาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการ
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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 อาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทยเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561
2 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
10,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง 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 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ในแต่ละปีการศึกษานั้นมีพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่ น ชุมชนและสถานศึกษาเดิมที่แตกต่างกัน
เพราะฉะนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตรงตามกฎระเบียบ
ของวิทยาลัยฯ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ครู/อาจารย์ และสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
เรียนรู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม สถานศึกษาจึงมีความจาเป็นต้องมีการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เพื่อความเข้าใจ รวมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันระหว่างนักเรียนนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ของวิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1. นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานศึกษา
8.2. ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในสถานศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษาได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติของวิทยาลัยฯ
เชิงเวลา
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000

หน่วยนับ
-

2 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง 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 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบกับจานวนผู้เข้าเรียน
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นักเรียน นักศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.นั้น นอกจาก จะมีความรู้
ในวิชาชีพแล้ว ยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ และก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพหรือการ
ทางาน เช่น การหางาน การสมัครงาน และการปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การ
ปัจฉิมนิเทศ จึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวเบื้องต้นที่จะช่วยให้ นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจ
เลือกศึกษาต่อ การทางานและการปรับตัวเข้ากับงานอาชีพได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดอบรมให้ความรู้ก่อนสาเร็จการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจก่อนจบการศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1. ผู้สาเร็จการศึกษาพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
8.2. ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับทุกชั้นปี ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง

202

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจก่อนจบการศึกษา
เชิงเวลา
มกราคม – มีนาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
3,000

หน่วยนับ
-

3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ สิ้วอินทร์
ตาแหน่ง 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 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของ
การจัดการศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงต้องติดตามผล
ผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ตลอดจน
สารวจความ พึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพื่อจะนาข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1. ทราบข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
8.2. ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2560
เชิงคุณภาพ
ข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา
2560
เชิงเวลา
กรกฎาคม – กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
2,000

หน่วยนับ
-

3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ พัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุ กสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุ กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม ระเบี ยบวินั ย ปลู ก จิต ส านึ กและเสริ มสร้า งการเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
พฤษภาคม 2561
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม นามาประยุกต์ใช้ในการวิชาชีพของตนเอง
และการอยู่ร่วมกันในสังคม
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
พฤษภาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000

หน่วยนับ

1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุ กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม ระเบี ยบวินั ย ปลู ก จิต ส านึ กและเสริ มสร้า งการเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
7. พื้นที่ดาเนินการ :
มกราคม 2561
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านการเป็นผู้นาที่ดี ผู้ตามที่ดี ระเบียบวินัย การเสียสละ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้เรียนปวช.1มีลักษณะที่พึงประสงค์
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
มกราคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
20,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/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 ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ปลูกฝังจิตสานึกให้กับนักเรียนนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
วันเข้าพรรษา กรกฎาคม 61
วันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 61
วันปิยะมหาราช ตุลาคม 60
วันทาบุญขึ้นปีใหม่ มกราคม 61
เชิงค่าใช้จ่าย
10,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 80

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการไหว้ครูช่างครูสามัญ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุ กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม ระเบี ยบวินั ย ปลู ก จิต ส านึ กและเสริ มสร้า งการเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้เรียน มีพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
มิถุนายน 2560
เชิงค่าใช้จ่าย
24,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุ กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม ระเบี ยบวินั ย ปลู ก จิต ส านึ กและเสริ มสร้า งการเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านการนันทนาการ ดนตรีกีฬา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้เรียน มีพัฒนาด้านการนันทนาการ ดนตรี กีฬา
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560
เชิงค่าใช้จ่าย
25,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 80

1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้นา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุ กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม ระเบี ยบวินั ย ปลู ก จิต ส านึ กและเสริ มสร้า งการเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมผู้เรียนด้านการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้เรียน มีพัฒนาด้านการเรียนรู้ประชาธิปไตย
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
1,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการกีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุกคนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอาบาย
มุขอื่นๆ ให้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียน หรือทางาน ให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังทาให้เกิดความรักใคร่
สามัคคีกันในหมู่คณะหรือในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬาช่วยทาให้บุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง และยกระดับ
จิตใจ กีฬายังเป็นกลไกลสาคัญในการพัฒนามนุษย์ นอกจากนั้นเรายังสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพดี
และปูองกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆ ได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะของนักเรียน 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 การมีน้าใจนักกีฬาของนักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา
8.2 พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา
8.3 นักเรียน นัก ศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องเหมาะสม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา
เชิงเวลา
กรกฎาคม – สิงหาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
2 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-9389362
E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่สะท้องวิถีชีวิต สภาพสังคมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทานอง คา
ร้องสาเนียง และลีลาการร้ องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็น
ลูกทุ่ง ปัจจุบันการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านดนตรีปัจจุบันมีผู้นิยมฟัง
เพลงเพียงบางส่วนเท่านั้น
การส่งเสริมเยาวชนและวัยรุ่นสมัยใหม่สนใจและให้ความสาคัญกับเพลงลูกทุ่งไทย ก็เป็นวิ ธี
หนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป จากที่ปัจจุบันหลายหน่วยงานก็
เริ่มให้ความสาคัญกับการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาฟังเพลงลูกทุ่งไทย รวมถึงการแสดงความสามารถการ
ประกวดแข่งขันต่างๆ การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกโดยความร่วมมือกั นระหว่าง
นักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 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. พื้นที่ดาเนินการ :
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.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุ กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม ระเบี ยบวินั ย ปลู ก จิต ส านึ กและเสริ มสร้า งการเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
คุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้เรียน มีพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
กันยายน 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
10,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
1 เดือน
บาท

223

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363027
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412
E-mail Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุ กฝั งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ านิ ยม ระเบี ยบวินั ย ปลู ก จิต ส านึ กและเสริ มสร้า งการเป็ น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ปลูกฝังจิตสานึกให้กับนักเรียนนักศึกษา
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชิงเวลา
กุมภาพันธ์
เชิงค่าใช้จ่าย
10,000

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าวการ
ประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุข ยาเสพติด การประพฤติผิด
ศีลธรรม การขาดคุณธรรมจริย ธรรมและอื่นๆ ซึ่งสาเหตุจาการขาดความอบอุ่นในครอบครัว การ
เลียนแบบ การเลือกประพฤติในทางที่ไม่ดีดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ดังนั้นการที่จะรู้ถึงปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ
พูดคุย และรับ ฟังปั ญหาและวิธีแก้ปัญหาจากผู้ ปกครองและตัว นักเรียน นักศึกษาเพื่อ การกาหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและทาให้การดูแลแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนสามารถดาเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู
8.2 ครูเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
8.3 ครูร่วมมือกับผู้ปกคอรงในการช่วยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาทุกคนมีแฟูมประวัติและได้รับการคัดกรอง
ร้อยละ 80
พร้อมเยี่ยมบ้าน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ออกกลางคันไม่
เกินร้อยละ 5
นักเรียน นักศึกษา ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมี
เจตคติที่ดีต่อครู
เชิงเวลา
ตุลาคม – กันยายน 2561
12 เดือน
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการสร้างเครือข่ายสานสายใยพบผู้ปกครอง
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง 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. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปั จจุบั นนี้สั งคมเปลี่ ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้ เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็ นได้จากข่าว
ประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุขเสพติด การประพฤติผิดศีลธรรม
การขาดคุณธรรม จริยธรรมและอื่นๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว การเลียนแบบ
การเลื อกประพฤติในทางที่ดังนั้ นจึ งต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษามีความพร้อมสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
ดังนั้นการที่จะรู้ถึงปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ
พูดคุยและรับฟังปัญหาและวิธีแก้ปัญหาจากผู้ปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
4.1 ครูที่ปรึกษา ได้พบผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ทุกคน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ทุกรับดับชั้นพบผู้ปกครองของนักเรียนจานวน 597 คน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
8.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู
8.2 ครูเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
8.3 ครูร่วมมือกับผู้ปกคอรงในการช่วยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขและมีเจตคติที่ดีต่อครู
เชิงเวลา
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
เชิงค่าใช้จ่าย
5,000

หน่วยนับ
597 คน

4 เดือน
บาท

คณะผู้จัดทา

1. นางมลฑา

ทรัพย์ประชา

ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

2. นายสมพร

บุญนาค

รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

3. นางสาวสุดาพร

นาคพรม

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

4. นายศุภกฤต

นาคเอี่ยม

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

