แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กันยายน 2561

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก นี้ จัดทาขึ้นตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขปรับปรุงในปี พุทธศักราช 2545 โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
จัดการของสถานศึ กษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้ง ในด้าน
วิช าการ ด้ า นงบประมาณ และด้ านการบริห ารงานให้ ส อดคล้อ งรองรั บกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต
เป็นสาคัญ
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางและกรอบใน
การพัฒนาและบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องรองรับตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาบุคลากร และสถานศึกษาต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
กันยายน 2561

สารบัญ
เรื่อง/รายการ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา

1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

1
2

ข้อบัญญัติสู่ความสาเร็จ

4

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5

ภารกิจและนโยบาย

6

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

9

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
มาตรฐาน และกลยุทธ์ของสถานศึกษา

9
11

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

14
16

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

17
20

ส่วนที่ 3 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561

22

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

23

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ2562

25

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

39

โครงการการจัดองค์ความรู้ทัศน์ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

41

โครงการจิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

43
45

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ
งานพัสดุ

หน้า

โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
งานอาคารสถานที่

48

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

50

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

52

โครงการพัฒนาสานักงาน งานอาคารสถานที่

54

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

56

งานทะเบียน
โครงการแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

58

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.
โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. และ ปวส.

60
62

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานทะเบียน
โครงการงานทะเบียนสัญจร

64
66

งานประชาสัมพันธ์
โครงการคนดี คนเก่ง

68

โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัคนักเรียนนักศึกษาฯ

70

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพฯ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

72

งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ
โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการประจาปีการศึกษา 2561
โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561

74
76

โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู ประจาปีการศึกษา

78

โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนรายวิชาโครงการ

80

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

งานความร่มมือฯ
โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

82
84

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการซ่อมบารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา

86

โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

88

โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกาลังคนอาชีวศึกษา

90

โครงการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกระบบฐานข้อมูลและป้องกันไวรัส
งานวางแผนและงบประมาณ

92

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งานส่งเสริมฯ

94

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การศึกษาดูงาน)

96

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ)

98

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ)

100

ฝ่ายวิชากร
งานหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนระดับ ปวช. 1

102

โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Open House
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ

104
106

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน

108
110

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

112
115

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

งานวัดผลและประเมินผล
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

117
119

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

121

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ ร่วมกับสถานประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครองเพือ่ สร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี

123
126

โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

128
130

โครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

132

งานสื่อการเรียนการสอน
โครงการสร้างสื่อแอนิเมชั่น ด้วยโปรแกรม Office 365
งานวิทยบริการและห้องสมุด

134

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดวิทยายาลัยการอาชีพนครไทย

136

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

138

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการพัฒนาห้องพลศึกษา

140

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการเรียนการอสน
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

142
144

โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการ English Day

146
148

โครงการ Christmad Day
โครงการอนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒธรรม

150
152

โครงการพัฒนาห้องเรียน Thai classroom

154

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษฯ
โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ

156

โครงการเทศบาลและ อบต. เคลื่อนที่

158

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)

160

โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2561

162

โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการและวิชาชีพ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐและเอกชน

164
166

โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัดและอาเภอเคลื่อนที่
โครงการชีววิถึเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน

168
170

งานปกครอง
โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

172

โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

174

โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดและอาวุธในสถานศึกษา

176

โครงการพัฒนาโรงจดรถนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

178

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

180

โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดในนักเรียน นักศึกษา

182

โครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล

184
186

งานแนะแนวอาชีพฯ
โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

188

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

189

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

191

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาฯ

193
195

งานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการพัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม

197

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ

199

โครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

201

โครงการวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ
โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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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
ด้านคุณภาพสถานศึกษา
2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาโดยอิงผลการประเมินของสมศ.ด้านคุณภาพการเรียนการสอน
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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
3.6 กระจายอานาจการบริหารงบประมาณ
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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.สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สนู่ ักศึกษา
7.พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี
8.ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
9.เน้นทางานประสานชุมชน
10.เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

6

ภารกิจและนโยบาย
การขับ เคลื่อนนโยบายรัฐ 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) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 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 บ สนุ น ให้หน่ ว ยงาน/องค์กร ร่ว มจัดอาชีว ศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ
อปท. และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ
อินเตอร์

และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9) เพิ่ มช่ องทางการเรี ยนอาชีว ศึก ษาด้ว ย อาชี ว ะทางไกล และเครือ ข่า ยวิ ทยุ เพื่ 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) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่ อให้ ผู้สาเร็จอาชีว ศึกษา มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทางานตาม

8

ตาแหน่งหน้าที่(Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิ ชาชีพปลูกฝัง
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 โดยการเพิ่มจานวนสถานศึกษา 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, การกระจายอานาจจัดซื้อจัดจ้า ง, จัดหางบประมาณค่า สาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้
เพียงพอ
4.3) ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้ เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4) ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การ
จัดอาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ

- ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่ างๆในภู มิ ภ าคของโลก ได้ แก่ สาธารณรั ฐประชาชนจีน อิส ลาเอล ญี่ ปุ่น เดนมาร์ ก
เยอรมัน ฯ
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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)
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ และดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการ และดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงานและบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ด้านความรู้ด้านวิชาชีพ จริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการ และชุมชน
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และหลัก
4. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
1. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ให้มีการจัดทาโครงงาน สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย ที่นาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศ
2. ส่งเสริมการดาเนินการศูนย์บ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
1. ใช้ภาวะผู้นาและการมีวสิ ยั ทัศน์ของผู้บริการในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกใช้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. จัดสภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 34 วรรคสอง และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรา 17 กาหนดใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 กาหนดใหสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ภายใต้การกากับของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จึงได้พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึ กษา
ด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรม
วิช าชี พ ซึ่ง มาตรฐานการอาชีว ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย พ.ศ. 2561 ประกอบด้ ว ย 4
มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให มี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิช าที่เรียน หรือทางาน โดยเนนความรู เชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตใช
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
และการดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อื่น มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตสานึกรักษสิ่งแวดล้อม
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษามี ค รู ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและจ านวนตามเกณฑ ที่ ก าหนด ใชหลั ก สู ต รฐาน
สมรรถนะในการจั ดการ เรี ย นการสอนที่เนนผู้ เรีย นเป็นส าคัญและบริหารจัด การทรัพ ยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสาเร็จในการดาเนินการตามนโยบายสาคัญของหน่วยงานต
นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาวิชา
เพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้ พรอมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผู้เรียน เป็นสาคัญตอบสนองความตองการของผู้ เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยทางาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข
อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ ละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน
กากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกต้องครบถวนสมบูรณ
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง
ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนย์วิทยบริการบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่
หน่วยงานตนสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมื อของผู้ บริหาร
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุมชน
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมเห่งการเรียนรู้
สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสร้างสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึ กษามีก ารสรางความร่ ว มมื อกั บ บุค คล ชุม ชน องคกรต่ า ง ๆ ทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแหงกา
รเรียนรู
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค งานวิจัย
โดยผู้ บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถ
นาไปใชประโยชนได้ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสู่สาธารณชน
มาตรฐานที่ 4 การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้าน
การจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์( Creative thinking)
ด้วยการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชา และนามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
ทุนและองค์ความรู้ธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้แก่ผู้เรียนให้สามารถประกอบธุรกิจได้
4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ
สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ มีการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมุ่งให้ องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรี ยนนักศึกษา
สามารถประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดจากธุรกิจเดิม
4.2 ด้านการพัฒนาทักษะการดาเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะการดาเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) เพื่ อให้ นั ก เรี ย น นั กศึ กษา สามารถด าเนิน ธุรกิ จโดยใช้สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ เป็ น
เครื่องมือ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต
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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 อันเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้า น
วิชาชีพแก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองให้สอดคล้อง และเพียงพอต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น และความต้องการของตลาดแรงงานทั้งให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมของ
ประเทศ ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สภาตาบลเนินเพิ่มได้มอบที่ดินสาธรณประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซายาง หมู่ที่ 3ตาบล
เนิ น เพิ่ ม อ าเภอนครไทย จั ง หวั ดพิ 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 20 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
phitsanulok04@vec.mail.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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แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหาร
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
นางพรณ์ศริญญา บุญมีจิว

งานการเงิน
นายชาตรี ยอดช้าง

งานความร่วมมือ
นางสาววราภร จันทร์ชยั

งานปกครอง
นายมนตรี มุ่นเชย

งานการบัญชี
นายจักรพงษ์ เปีย้ ปลูก

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง

งานแนะแนวอาชีพฯ
นายไชยพร บุญทา

งานพัสดุ
นายสมชาย จันทร์ศรี
งานอาคารสถานที่
นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
งานทะเบียน
นางสาวศศิธร อินกอง
งานประชาสัมพันธ์
นายกมล โชติรตั น์

งานประกันคุณภาพฯ
นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอาลิษา เมืองพระฟาง
งานโครงการพิเศษฯ
นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์

ฝ่ายวิชาการ
นายพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง
แผนกวิชาสามัญพันธ์
นางสาวปรียาพัชร อินตา
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายสราวุฒิ ด้วงรอด
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายยมนา คีรีรัตน์สกุล
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
นายธนัชกร คงทัน
แผนกวิชาช่างยนต์
นายสันติวุฒิ คาภู
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวไพเราะ พุทธสอน
แผนกวิชาการบัญชี
นางสายชล แหยมมั่น
งานวัดผลและประเมินผล
นายสันติวุฒิ คาภู
งานอาชีวศึกษาระบบทวี
ภาคี
นางสุชาดา โพธิ์พล
งานวิทยบริการฯ
นางสาวปัทมา วงษ์ตา
งานสื่อการเรียนการสอน
นายวิหก ปัตไทสงค์
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
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ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัย การอาชีพนครไทย
อัตรากาลัง ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี
อัตรากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีบุคลากรทั้งสิ้น
71
คน
ก. ข้าราชการ
13 คน
1 ผู้บริหาร
4 คน
2 ข้าราชการครู
9 คน
3 ข้าราชการพลเรือน
คน
ข. ลูกจ้างประจา
คน
1 ทาหน้าที่สอน
คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
คน
ค. พนักงานราชการ
9 คน
1 ทาหน้าที่สอน
9 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
49 คน
1 ทาหน้าที่สอน
21 คน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
28 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น คน
ช. มีอัตราว่าง ไม่มคี นครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

คน
-

คน
คน

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

67 คน
39 ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน
28
คน
7
คน
คน
2
คน
คน
8
คน
30
คน
11
คน
9
คน
คน
คน
คน
39 คน
รวม
28 คน

รวม
7
2
8
41
9

คน
คน
คน
คน
คน
คน
67 คน
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ข้อมูลลูกจ้างชัว่ คราว จาแนกตามแหล่งเงินทีจ่ ้าง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

42 ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

25

18

คน

คน

10
14
………………
………………
42

คน
คน
คน
คน
คน

คน
25
คน
……………… คน
……………… คน
คน
25

รวม

รวม
18

คน

10
39
………………
………………
67

คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

9

คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางศรินท์ทพิ ย์

ยอดช้าง

ป.โท

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1

หน.งานประกันคุณภาพ

2. นายสันติวุฒิ

คาภู

ป.โท

โครงการ

หน.งานวัดและประเมินผล

3.นางสาวปรียาพัชร

อินตา

ป.โท

ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

4. นางสาวศศิธร

อินกอง

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษฟัง - พูด2

หน.งานทะเบียน

5. นายจักรพงษ์

เปียปลูก

ป.โท

โครงการ

หน.งานการบัญชี

6. นายชาตรี

ยอดช้าง

ป.โท

พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

หน.งานพัสดุ

7. นางสาวพิมพ์ใจ

สิ้วอินทร์

ป.ตรี

โครงการ

หน.การเงิน

8. นางลัดดาวัลย์

กั้ววิจง

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

9. นายไชยพร

บุญทา

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา

6.3.2. ลูกจ้างประจา
ชื่อ - สกุล

หน.งานแนะแนวอาชีพฯ

รวม ........-....... คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)
วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

9

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นางสายชล

แหยมมั่น

ป.ตรี

การเป็นผู้ประกอบการ

หน.สาขางานการบัญชี

2.นางสุชาดา

โพธิพ์ ล

ป.โท

หุน้ ยนต์เบือ้ งต้น

หน.งานทวิภาคี

3.นายณัฐดนัย

จันทร์ศรี

ป.โท

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า

หน.งานบุคลากร

4.นายยมนา

คีรีรัตน์สกุล

ป.ตรี

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

หน.แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน

5.นางพรณ์ศริญญา

บุญมิจิว

ป.โท

การบัญชีเบือ้ งต้น 2

หน.ครูทปี่ รึกษา

6.นางรัตณวรรณ์

โพธิป์ ลัด

ป.ตรี

โครงการ

หน.ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

7.นางสุภาวดี

บุญนาค

ป.โท

การขายเบือ้ งต้น 2

หน.งานบริหารทัว่ ไป

8.นายธนัชกร

คงทัน

ป.ตรี

เทคนิคหุน่ ยนต์

หน.แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

9.นางสาววราภร

จันทร์ชัย

ป.ตรี

ดิจอตอลประยุกต์

หน.งานความร่วมมือ

รวม

ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

49

คน (ทาหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นายวิรัตน์

จันทร์ตรี

ป.ตรี

งานทดลองเครื่องกล

หน.งานอาคารสถานที่

2.นายมนตรี

มุ่นเชย

ป.ตรี

วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม

หน.งานปกครอง

3.นางสาวไพเราะ

พุทธสอน

ป.ตรี

โปรแกรมประมวลผลคา

หน.งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4.นางสาวสุดาพร

นาคพรม

ป.ตรี

การบัญชีเบือ้ งต้น 2

หน.งานวางแผนและงบประมาณ

5.นายทรงวุฒิ

ชานุวัตร์

ป.ตรี

โครงการ

หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

6.นายอนุวัตร

พลขันธ์

ป.ตรี

โครงการ

จนท.งานวัดผลและประเมินผล

7.นายอัคเดช

คาป้อ

ป.ตรี

โปรแกรมตารางคานวณ

หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

8.นายสราวุฒิ

ด้วงรอด

ป.ตรี

หุน้ ยนต์เบือ้ งต้น

หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

9.นางาสาวอาลิษา

เมืองพระฝาง

ป.ตรี

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

10.นายประณต

งานนันไชย

ป.ตรี

โครงการ

หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

11.นายวิหก

ปัฒไทสงค์

ป.ตรี

เครื่องส่งวิทยุ

หน.งานสื่อการเรียนการสอน

12.นายอนนต์

พรมภาพ

ป.ตรี

โครงการ

จนท.งานวัดผลและประเมินผล

13.นายวันชัย

ทนทาน

ป.ตรี

โครงการ

จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

14.นายกมล

โชติรัตน์

ป.ตรี

โครงการ

หน.งานประชาสัมพันธ์

15.นางสาวปัทมา

วงษ์ตา

ป.ตรี

ระบบจัดการฐานข้อมูล

หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด

16.นายสุขเกษม

ทิพย์วงษา

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
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ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
สอนวิชา
ป.ตรี
หุน่ ยนต์เบือ้ งต้น

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
จนท.งานสื่อการเรียนการสอน

17.นายเสฏฐพล

มาลา

18. นายราชัน
19. กฤตธน
19.นายวิศธวัฒร์

ขันตีมิตร
บุญลือ
บุญภักดี

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

โครงการ
วงจรดิจิตอล
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

จนท.งานโครงการพิเศษฯ
จนท.งานสื่อการเรียนการสอน
จนท.งานอาคารสถานที่

20. นายวิทยา
21. นางาสาวจณิฏตา
22.นางอรษา
23.นางศิรัญญพร

เพิม่ คา
สุคาภา
สอนนนท์
บุรินทร์รัตน์

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.

งานเครื่องยนต์ดีเซล
-

จนท.งานปกครอง
จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

24.นางศุพทั ธนันท์
25.นางสาวสุพตั รา
26.นางสาวธิดารัตน์

เขียวขา
แก้วป้องปก
ด่อนแผ้ว

ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-

จนท.งานพัสดุ
จนท.งานการเงิน
จนท.งานทะเบียน

27.นางสาวจันตณา
28.นางสาวชลธิชา

งูนมิ่
โถงโฉม

ป.ตรี
ป.ตรี

-

จนท.งานการบัญชี
จนท.งานทวิภาคี

30.นางสาวนิตยา
31.นางสาวจันทร์แรม
32.นางสาวสุกันยา
33.นางสาวธนัชพรศรณ์
34. นางสาวชนกสุดา

แสงนภากาศ
ด่อนดี
ศรีวิชัย
แสงรอด
ตานาแฝก

ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.

-

จนท.งานบริหารงานทัว่ ไป
จนท.งานบุคลากร
จนท.งานวิจัยพัฒนาฯ
จนท.งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานการบัญชี

35. นางสาววิภาวรรณ์
36. นางสาวชาลีนา
37. นางสาวมณทณัช
38. นางสาวกานดา

ผ่องอ่วย
กลิ่นเกตุ
ชะนะศรี
แก้วป้องปก

ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

-

จนท.งานพัสดุ
จนท.งานการเงิน
จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
จนท.งานแนะแนวฯ

39. นางสาวภัทราวดี
40. นางเบญมาศ
41. นายบุญทัน
42. นายลาดวน
43. นายวสิฏฐ์พล

ด่อนแผ้ว
คาภา
วงษ์ด่อน
จันทร์ปอ้ ง
คาภา

ปวส.
ป.6
ป.6
ม.3
ปวส.

-

จนท.งานวางแผนและงบประมาณ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง

44. นายธานินทร์
45. นายสราวุฒน

พรมสิงห์
สอนนนท์

-

46. นายหลักชัย

คุตระกูล

ป.6
ม.6
ปวส.

47. นายอุใด
48. นายอนุสาร

เพชรบูรณ์ปี้
เอี่ยมโอด

ป.6
ป.6

-

นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

49. นายทุง่

ทานนท์

ป.6

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
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ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

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

3,678
คน
ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
476
116
128

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
126
146

ปี่ที่ 1
204

หน่วย : คน
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

รวม
244

รวมทั้งสิ้น
720

76
60
23

37
43
15

54
40
6

167
143
44

31
33
8

32
51
5

63
84
13

230
227
57

25
20

17
14

15
31

57
65

34
10

28
12

62
22

119
87

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

ทั้งปีการศึกษา (2561)
1,839 คน
1,119 คน

รวมทั้งสิ้น

2,958
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น
2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.

คน
................ คน
................ คน

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

รวมทั้งสิ้น

หน่วย : คน

คน

ปี่ที่ 1

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

รวม

280

204

610

476

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น

14,736

126

360

116

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

รวมทั้งสิ้น
1,086

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์

80

76

37

193

80

31

111

304

- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง

80

60

43

183

80

33

113

296

- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์

40

23

15

78

40

8

48

126

- สาขาวิชา/งาน การบัญชี

40

25

17

82

80

34

114

196

- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

40

20

14

74

80

10

90

164

2. ประเภทวิชา พาณิชยการ

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

ทั้งปีการศึกษา (2562)

รวมทั้งสิ้น

13,650

คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

8,050

คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

..........

คน

2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

5,600

คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

..........

คน

2.4 หลักสูตอืน่ ๆ

………… คน
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย การอาชีพนครไทย
สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จา่ ยเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
แผนงาน/งบรายจ่าย
ปวช.

1. แผนงาน สร้าง
และกระจาย
โอกาสทางการศึกษา
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
2. แผนงาน .....................
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

วิจยั สร้าง
องค์ความรู้

รวม

1.โครงการ 2.โครงการเร่ง 3.โครงการ 4.โครงการ Fix
ยกระดับการจัด ประสิทธิภาพ ออกกลางคัน It Center
ศึกษาระบบทวิ
การสอน
ศึกษา

โครงการ
5.โครงการ 6.โครงการ
7.โครงการ
ส่งเสริมการ
จัดหา
ส่งเสริมฯ(ลด
ประกอบ
บุคลากร
เวลาเรียน)
อาชีพอิสระ สนับสนุนเพื่อ
คืนครู

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
8.โครงการ
9.โครงการ
10.โครงการ 11.โครงการ
ผลิตพัฒนาฯ พัฒนารูปแบบฯ ปลูกจิตสานึกฯ อาชีวะพัฒนาฯ
รวมทั้งสิ้น

1,397,900.00

844,200.00

2,058,200.00

136,000.00

-

4,436,271.01

2,142,000.00

189,600.00

25,000.00

840,000.00

60,000.00

117,600.00

100,800.00

30,000.00

540,000.00

70,000.00

200,000.00

3,790,950.53

8,227,221.54

1,397,899.33

844,195.19

2,058,176.49

136,000.00

-

2,141,999.53

189,600.00

25,000.00

839,954.00

60,000.00

117,600.00

100,800.00

29,997.00

16,000.00

70,000.00

200,000.00

1,397,899.33

844,195.19

2,058,176.49

136,000.00

4,436,271.01
4,436,271.01
-

2,141,999.53

189,600.00

25,000.00

839,954.00

60,000.00

117,600.00

100,800.00

29,997.00

16,000.00

70,000.00

200,000.00

3,790,950.53
3,790,950.53

8,227,221.54
4,436,271.01
3,790,950.53

25
ส่วนที่ 3
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

งบบุคลากร
- เงินเดือนข้าราชการ
- เงินวิทยฐานะ
- เงินประจาตาแหน่ง
- เงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
- ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- เงิน อืน่ ๆ
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูจา้ งสอนชั่วคราว
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- ค่าเช่าบ้าน
- เงินค่าตอบแทนธุรการนอกเวลา
- เงินค่าตอบแทนเกินภาระงาน

3,985,320.00
354,900.00
201,600.00
2,424,360.00
966,000.00
-

387,000.00

-

387,000.00

-

156,600.00

4,373,195.00 60,000.00
-

-

-

-

3,985,320.00
354,900.00
201,600.00
2,424,360.00
966,000.00
930,600.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

637,395.00

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

674,000.00

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

3,061,800.00

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

20,000.00

1,545,000.00

476,425.00

4,292,040.00

-

-

-

-

-

-

-

387,000.00

-

-

1,434,720.00
2,155,320.00
702,000.00

-

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

2,419,583.00
1,434,720.00
2,155,320.00
702,000.00
387,000.00

-

100,000.00
-

13,106,243.00
3,985,320.00
354,900.00
201,600.00
2,424,360.00
2,400,720.00
2,155,320.00
702,000.00
100,000.00
1,317,600.00
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10,000.00
200,000.00
-

150,000.00
15,000.00
-

-

-

10,000.00
200,000.00

-

-

-

-

-

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

-

-

-

-

-

100,000.00
14,700.00
-

50,000.00
-

-

150,000.00
14,700.00
-

200,000.00
50,000.00
-

600,000.00
70,000.00
39,700.00
30,000.00
306,000.00
48,300.00

180,000.00
600,000.00
140,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
80,000.00
5,000.00
-

-

-

-

196,000.00
-

68,000.00
-

-

196,000.00
68,000.00
-

40,000.00
90,000.00
50,000.00
20,000.00
20,000.00

220,000.00
600,000.00
336,000.00
10,000.00
100,000.00
78,000.00
130,000.00
20,000.00
25,000.00

-

-

รวมทั้งสิ้น

8,000.00
38,000.00
18,000.00
250,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
306,000.00
48,300.00

-

-

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

160,000.00
200,000.00
140,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
80,000.00
5,000.00

-

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

20,000.00
-

-

-

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

80,000.00
5,000.00
25,000.00
30,000.00
306,000.00
48,300.00

วิจัยสร้างองค์ความรู้

10,000.00
-

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

8,000.00
28,000.00
18,000.00

ระยะสั้น

ปวส.

- ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทน อืน่ ๆ
ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
- ค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าเงินสมทบประกันสังคม
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุการศึกษา
- วัสดุเชื้เพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุกอ่ สร้าง
- วัสดุหนังสือ วารสาร ตารา
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภค(ขั้นต่า)

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

-

8,000.00
38,000.00
18,000.00

27

อาคารเรียนและปฏิบตั ิการพืน้ ที่ไม่ต่ากว่า
1,920 ตารางเมตร จานวน 1 หลัง

11,497,300.00

240,000.00
58,000.00
6,000.00
20,000.00
-

-

-

-

200,000.00
70,000.00
6,000.00
-

50,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

-

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

-

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

-

วิจัยสร้างองค์ความรู้

20,000.00
10,000.00
3,000.00
-

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

220,000.00
48,000.00
3,000.00
20,000.00
-

ระยะสั้น

ปวส.

- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้าประปา
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพย์
- ค่าบริการทาง Internet
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

-

รวมทั้งสิ้น

200,000.00
70,000.00
6,000.00
50,000.00

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

220,000.00
44,000.00
-

11,497,300.00

660,000.00
172,000.00
12,000.00
20,000.00
50,000.00

11,497,300.00

ค่าครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1จานวน
1 เครื่อง @ 130,000 บาท

130,000.00

130,000.00

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขานดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2
เครือง @22,000 บาท

44,000.00

44,000.00

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank printer) จานวน 2
เครื่อง@4,300 บาท

8,600.00

8,600.00

อุปกรณ์กระจานสัญญาณ(L2 switch) ขานด
24 ช่อง แบบที่ 1 จานวน 2 เครื่อง @6,200
บาท

12,400.00

12,400.00
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6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

เครื่องมับติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA
ขานด 3,500 ANSI Lumens จานวน 3
เครื่อง @ 30,300

909,000.00

909,000.00

เครื่องถ่านเอกสารระบบดิจติ อล(ขาว-ดา)
ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จานวน 1
เครื่อง@100,000 บาท

100,000.00

100,000.00

13,000.00

13,000.00

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จานวน 1 เครื่อง
@ 13,000 บาท
หอ้งปฏิบตั ิการทางภาษา
- งบเงินอุดหนุน
- สิ่งประดิษฐคนรุ้นใหม่*
- หุน่ ยนต์อาชีวศึกษา*
- โครงงานวิทยาศาสตร์*
- กิจกรรมองค์การ อกท.*
- กิจกรรมองค์การ อวท.*
- การหารายได้ระหว่างเรียน*
- นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้*
- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี*
- วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์*
- งบรายจ่ายอื่นๆ
- โครงการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

1,500,000.00
-

1,500,000.00
-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

10,000.00

-

10,000.00
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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน

-

-

4,000.00

-

4,000.00

โครงการจัดองค์ความรู้ทัศนศึกษาดูงานเพือ่
เพิม่ ศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อ

-

-

-

-

-

-

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

-

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

-

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

-

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ปวส.

ปวช.
- โครงการกระจายโอกาศทางการศึกษา*
- โครงการออกกลางคัน*
- โครงการ Fixit Center*
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา*
โครงการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบุคลากร

ระยะสั้น

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

-

รวมทั้งสิ้น

-

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

4,000.00
-

-

4,000.00
200,000.00

200,000.00

โครงการจิดใสกายแกร่งเพือ่ คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า

3,000.00

3,000.00

3,000.00

6,000.00

โครงการจิดอาสาพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย

2,000.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

40,000.00

23,000.00

23,000.00

23,000.00

46,000.00

23,000.00

23,000.00

23,000.00

46,000.00

งานพัสดุ
โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอปุ กรณ์
งานอาคารสถานที่
โครงการบารุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
น้าประปา

30

โครงการพัฒนาสานักงานอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
งานทะเบียน

17,000.00
23,000.00

17,000.00
23,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

17,000.00
23,000.00

34,000.00
46,000.00

โครงการแสดงความยินดีกบั ผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2561

10,000.00

10,000.00

10,000.00

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จ
การศึกษา

15,000.00

15,000.00

15,000.00

โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ประปีการศึกษา
2562

5,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00
5,000.00

15,000.00
5,000.00

15,000.00
5,000.00

30,000.00
10,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

4,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สานักงานทะเบียน
โครงการงานทะเบียนสัญจร
งานประชาสัมพันธ์
โครงการคนดีคนเก่ง
โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัค
นักเรียน นักศึกษา 2562
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
งานวิจัยพัฒนารวัตกรรมฯ
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โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ
ประจาการศึกษา2561
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ประจาปีการศึกษา 2561

10,000.00

10,000.00

8,000.00
-

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

8,000.00

8,000.00

10,000.00

10,000.00

โครงการจัดแสดงผลงานวิจยั ครูประจาปี
การศึกษา 2561

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

โครงการสร้างองค์ความรู้เพือ่ พัฒนาทักษะ
ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

30,000.00

30,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

งานความร่วมมือฯ
โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการ
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการ
จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย

9,000.00
5,000.00

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการซ่อมบารุงและขายการให้บริการ
ระบบเครือขายสารสนเทศในสถานศึกษา
โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการ
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกาลังคน
อาชีวศึกษา

30,000.00
1,000.00

2,000.00
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โครงการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกระบบ
ฐานข้อมูลและป้องกันไวรัส

20,000.00

งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการอบรุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทาแผน
ปฏับตั ิการประจาปีงบประมาณ 2563

20,000.00

รวมทั้งสิ้น

20,000.00

6,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

-

6,000.00

6,000.00

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

20,000.00
6,000.00

งานส่งเสิรมผลิผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

โครงการเพิม่ ศักยภาพศูนย์บม่ เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
(ศึกษาดูงาน)

15,000.00

15,000.00

โครงการเพิม่ ศักยภาพศูนย์บม่ เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
(อบรมเขียนแผนธุรกิจ)

15,000.00

15,000.00

โครงการเพิม่ ศักยภาพศูนย์บม่ เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา
(ดาเนินธุรกิจ)

30,000.00

30,000.00

ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการของนักเรียนระดับ ปวช.1

30,000.00

30,000.00

30,000.00

โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ
open House

20,000.00

20,000.00

20,000.00
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โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ด้าน
ภาษาและกลุ่มอาชีพ

6,000.00

โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาน
ประกอบการ

2,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

6,000.00

6,000.00

6,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอน

500.00

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ปี
การศึกษา 2562

20,000.00

โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเขียนแผนการ
สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ

5,000.00

500.00

20,000.00

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

งานวัดผลและประเมินผล
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

โครงการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการปฐมนิเทศนักเรีน นักศึกษาฝึกงานใน
สถานประกอบการร่วมกับสถานประกอบการ

3,000.00
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โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและ
ผู้ปกครองเพือ่ สร้างความเข้าใจเงื่อนไขการ
เรียนระบบทวิภาคี

5,000.00

5,000.00

โครงการสัมนานักเรียนนักศึกษาและฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

1,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

5,000.00

5,000.00

1,000.00

1,000.00

โครงการนิเทศ นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ*
โครงการเพิม่ ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกาอบการหน่วยงานชุมขนที่มีต่อ
นักเรียนนักศึกษา
งานสื่อการเรียนการสอน
โครงการสร้างสื่อแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม
office 365

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

6,000.00

6,000.00

งานวิทยบริหารและห้องสมุด
โครงการปรับปรุงห้องสมุดวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
แผนกสามัญสัมพันธ์
โครงการพัฒนาห้องพลศึกษา
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กฬี าในการเรียนการ
สอน

6,000.00
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โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โครงการประกวดและแข่งขันโครงการงาน
วิทยาศาสตร์
โครงการEnglish Day
โครงการ Christmad Day

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)
5,000.00

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

5,000.00

5,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

3,000.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

โครงการอนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒ
ธรรม
โครงการพัฒนาห้องเรียน Thai classroom
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
โครงการเทศบาลและอบต.เคลื่อนที่

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

20,000.00

5,000.00
5,000.00

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน Fix it
center*
โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์*

โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชากรและ
วิชาชีพ

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ หน่ายงานของรัฐ และ
เอกชน

1,000.00

1,000.00

10,000.00

10,000.00
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โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัด
และอาเภอเคลื่อนที่

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

10,000.00

10,000.00

10,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

500.00

500.00

500.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

2,000.00

2,000.00
8,000.00

2,000.00
8,000.00

2,000.00
8,000.00

โครงการชีววิถีเพือ่ พัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.*
งานปกครอง
โครงการตรวจเยื่ยมหอพักนักศึกษา
โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลลก 26
มิถุนายน
โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดและอาวุธใน
สถานศึกษา
โครงการพัฒนาโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

7,500.00

โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดในนักเรียน
นักศึกษา
โครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ
โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

8,000.00

โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จ
การศึกษา

1,000.00

1,000.00

1,000.00

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

9,000.00

9,000.00

9,000.00
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศีกษาใหม่
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการพัมฯจิดค่ายคุณธรร จริยธรรม

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

5,000.00
3,000.00
2,000.00

5,000.00
3,000.00
2,000.00

5,000.00
3,000.00
2,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญ

20,000.00

20,000.00

20,000.00

โครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมา
หากษัตริย์

10,000.00

10,000.00

10,000.00

โครงการวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ
โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

24,000.00
25,000.00

24,000.00
25,000.00

24,000.00
25,000.00

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมภาวะ
ผู้นา

1,000.00

1,000.00

1,000.00

โครงการกีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพือ่
พัฒนาบุคลิกภาพ

5,000.00

5,000.00

5,000.00

3,000.00
10,000.00
10,000.00

3,000.00
10,000.00
10,000.00
500.00

3,000.00
10,000.00
10,000.00
500.00

500.00

500.00

โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ
โครงการทาบัญวันสาคัญของชาติไทย
โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมความดีทุกวันศูกร์
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6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(การจัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
โครงการ

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

งานครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2562
โครงการจัดเตรียมความพร้อมครูที่ปรึกษา
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา

22,000.00

สารองเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
นโยบาย สอศ./กระทรวง/จังหวัด/ประเทศ

* รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

22,000.00
3,000.00

22,000.00
3,000.00

22,000.00

89,683.00

89,683.00
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ อบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายณัฐดนัย จันทร์ศรี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 055 - 363095
โทรสาร 055 - 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7408449
E-maill tttums@hotmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมสาคัญที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่
เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทางานในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยในด้านต่าง ๆ ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัว
ได้ถูกต้อง มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ ได้ทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่
วิทยาลัยฯ กาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบาย และเงื่อนไขต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
กระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและจิตสานึก “ความเป็นครู” และ “บุคลากรสายสนับสนุน”
เป็นการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยการอาชีพนครไทยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน
ดังนั้ น งานบุ คลากร ฝุ า ยบริ หารทรัพ ยากร จึงจัดทาโครงการดังกล่ า ว เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ สึ กว่า เป็ น เจ้ า ของวิทยาลัย ร่ ว มกัน ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ การสร้า ง
ความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้
มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ(Output)
1. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่สาคัญสาหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและสาย
สนับสนุน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับรู้นโยบาย เปูาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาส
ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)
1. มีการเสริมสร้างประสบการณ์ที่สาคัญสาหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและสาย
สนับสนุน
2. ได้รับรู้นโยบาย เปูาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้า และระบบการ
บริหารงาน
3. มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด
6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน บุคลากร
สายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมความรู้
6.2 เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสายการสอนและสายสนับสนุน
2. บุคลากรมีความสามัคคีและมีระบบการทางานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความสาเร็จต่อสถานศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
1. ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับความรู้ด้านนโยบาย เปูาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาส
ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน
2. ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตในวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย
3. ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู
เชิงปริมาณ
คน
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

พิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมความรู้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู
พิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานสายการสอนและสายสนับสนุน
เดือน เมษายน 2562
4,000

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ การจัดองค์ความรู้ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายณัฐดนัย จันทร์ศรี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 055 - 363095
โทรสาร 055 - 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7408449
E-maill tttums@hotmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ในการด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ขององค์ ก รหรื อ สถานศึ ก ษาต่ า งมุ่ ง เน้ น ถึ ง ศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทางานให้เกิดผลสาเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกระบบราชการ ทาให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา การขับเคลื่อนให้
สถานศึกษามีการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและเปูาหมายของวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย สิ่งสาคัญ คือ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นสิ่ง
สาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐ บาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความชานาญทักษะในด้านวิชาชีพจากแหล่งความรู้ต่างๆ
ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหา
ความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษาดูงานมาช่วยพัฒนางานด้านการเรียน
การสอนและงานสานักงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ(Output)
1. พั ฒ นาบุ ค ลากรโดยวิ ธี เ รี ย นรู้ ค วามส าเร็ จ และแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ข องการ
ปฏิบัติงานราชการ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานระหว่างบุคคล และระหว่างสถานศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)
1. บุคลากรเรียนรู้ความสาเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ
2. บุคลากรมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทางานระหว่างบุคคล และระหว่างสถานศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอนบุคลากร
สายสนับสนุน เข้าร่วมการจัดองค์ความรู้ทัศนศึกษาดูงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอนบุคลากร
สายสนับสนุน บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รบั จากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป
7. พื้นที่ดาเนินการ
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
1. มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
อย่างต่อเนื่อง
2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างด้านบุคลากร และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
คน
ครูพิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมการจัดองค์ความรู้ทัศน
ศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ครูพิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสามารถนาความรู้
และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป
เชิงเวลา
เดือน มีนาคม 2562
เชิงค่าใช้จา่ ย
200,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ จิตใส กายแกร่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ ีกว่า
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายณัฐดนัย จันทร์ศรี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 055 - 363095
โทรสาร 055 - 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7408449
E-maill tttums@hotmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีความตระหนักและความมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการในด้านสุขภาพ ให้กับบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีทางด้านสุขภาพกายและ
ใจ ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดย
ต้องการให้บุคลากรสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุ ขภาพตนเองได้ด้วยการออกกาลั งกาย
สร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดี ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี มีน้าใจซึ่งกันและกันต่อเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นตระหนัก
การออกกาลังกายให้เป็นกิจวัตรประจาวันที่ถูกต้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์
ด้านสุขภาพที่ดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ(Output)
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคร้ายออกกาลังกายที่ถูกต้อง
และเหมาะสม
2. เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี รูร้ ักสามัคคีในการทางาน และเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ
5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)
1. บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคร้ายออกกาลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม
2. มีสัมพันธ์ไมตรี รู้รักสามัคคีในการทางาน เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
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6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอนบุคลากร
สายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอนบุคลากร
สายสนับสนุน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน และ
บุคลากรสายสนับสนุน มีสุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน และ
บุคลากรสายสนับสนุน มีภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคร้าย และสามารถนาความรู้สู่เพื่อนบ้าน และชุมชนเพื่อ
รักษ์สุขภาพกันอย่างถ้วนหน้า
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน และ
บุคลากรสายสนับสนุน รู้รักสามัคคี สร้างไมตรีสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกัน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป
(ครู) ครูพิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป
(ครู) ครูพิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน มีสขุ ภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตทีด่ ี
เดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562

3,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ “จิตอาสา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา”
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายณัฐดนัย จันทร์ศรี
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
โทรศัพท์ 055 - 363095
โทรสาร 055 - 363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7408449
E-maill tttums@hotmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้
ความสาคัญกับอานาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความสาคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้า ที่ที่เป็น
จิตสาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม ทาให้ทางคณะผู้ จัดทามีแนวคิดที่จะพัฒนาและ
ยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่
เกิดขึ้นจึงได้จัดทาโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้ คือ
การทาความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณวิทยาลัยฯ การปลูกพืชผักสวนครัว และดาเนินการจัดหา
ผ้าปุาสามัคคีเพื่อการศึกษา ซึ่งจะทาให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและมี
ความน่าอยู่มากขึ้น
งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร ได้ตระหนักถึงความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ช่วยให้บุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
4. ผลผลิตโครงการ(Output)
1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม
3. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม
5. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทาง
จิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น
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5. ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)
1. บุคลากรมีความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. ได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่าง
เหมาะสม
3. จิตสานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้
เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น
6. กลุ่มเปูาหมาย
6.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน บุคลากร
สายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน บุคลากร
สายสนับสนุน มีจิตสาธารณะพัฒนาสถานศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าได้รับ
1. วิทยาลัยการอาชีพนครไทยดาเนินกิจกรรมผ้าปุาเพื่อการศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน และ
บุคลากรสายสนับสนุน มีความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน และ
บุคลากรสายเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่าง
เหมาะสม
4. จิตสานึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้
เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู
พิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครู
พิเศษสอน บุคลากรสายสนับสนุน มีจิตสาธารณะพัฒนาสถานศึกษา
เดือน ตุลาคม 2562–พฤศจิกายน 2562
2,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
ผู้ประสานงาน นายชาตรี ยอดช้าง
ตาแหน่ง ครู คศ 1 แผนก
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-96430074
E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยงานพัสดุ มีเนื้อที่เก็บอุปกรณ์ของชารุดที่งาน แผนก ส่งคืนเพื่อรอจาหน่ายประจาปีมีเป็น
จ านวนมากไม่ มีพื้ น ที่เ ก็บ จนล้ น ห้ อ งและได้ท าโครงการปรับ ปรุ ง แล้ ว บางส่ ว นในปี ที่ แล้ ว แต่ ยัง ไม่
เรียบร้อย ดังนั้นงานพัสดุจึงขอจัดทาโครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ของชารุดเพื่อรอจาหน่าย
ในแต่ละปี
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสานักงานพัสดุ ปรับปรุง และซ่อมแซมสานักงานพัสดุใหม่
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสานักงานพัสดุ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มา
ติดต่อราชการ สร้างความเป็นระเบียบ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
สานักงานพัสดุมีความเป็นระเบียบ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาคารพัสดุวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสานักงานพัสดุ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ สร้างความ
เป็นระเบียบ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ของส านั ก งานพั ส ดุ และซ่ อ มแซม
สานักงานพัสดุใหม่ สร้างความเป็นระเบียบ
สร้ า งภาพลั กษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ
20,000.00

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและพักครูเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมถึง
ระบบแสงสว่าง ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และชารุด จะต้องปรับปรุงและซ่อ มแซม พร้อมทั้ง
ทาความสะอาด เพื่อ ให้ มีห้ องเรี ย นที่ ดีพ ร้อ มประหยั ดพลั ง งาน และมีห้ องปฏิ บัติ การที่ ส มบูร ณ์
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ห้องเรียน และอาคารเรียนมีระบบแสงสว่างที่สมบูรณ์และสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์ตอ่ การเตรียมการเรียนการสอน
2. เพื่อให้การเตรียมการเรียน การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัดพลังงานไฟฟูา
3. ห้องเรียนและอาคารเรียนและได้รับการพัฒนาระบบแสงสว่าง
5. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ
2. ห้องเรียนและพักครูเป็นสานักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย มากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห้องเรียนและห้องพักครูมี แสงสว่างที่เพียงพอและประหยัดพลังงานไฟฟูามีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากการใช้งานระบบไฟฟูา
2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่ระบบไฟฟูาที่มีมาตรฐานใช้ในงานแสงสว่างและระบบไฟฟูาในวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ
ห้องเรี ย นและพักครูเป็ นส านักงานที่ส มบูร ณ์และมีแ สงสว่า งที่
เพียงพอ เป็นระเบียบและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
23,000

หน่วยนับ
9 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและอาคารเรียน ห้องน้า ระบบน้าประปา ต้องเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา และชารุด จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้งทาความสะอาด เพื่อให้มีระบบ
น้าประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน ของนักเรียนนักศึกษา ต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้มีระบบน้าประปาทีส่ มบูรณ์ และเพียงพอต่อการใช้งาน
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
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
มีระบบน้าประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค
มีระบบน้ าประปาที่เพียงพอและประหยัด มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
23,000

หน่วยนับ
9 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันงานอาคารสถานที่ เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และ เป็นพื้นที่
ปฏิบัติงานโครงสร้างต่างๆนั้นมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้มาเป็นระยะเวลานานจึงทาให้วัสดุ
ที่จัดเก็บไว้ใช้ในงานอาคารเพิ่มมากขึ้น และจัด เก็บวัสดุอุปกรณ์ ทาความสะอาด และ น้ายาทาความ
สะอาด รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางของการเบิกจ่ายวัสดุและน้ายาทาความสะอาดของแต่ละสาขางานจึง
ทาให้พื้นที่ของสานักงานอาคารไม่มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอนั้นงาน
อาคารสถานที่จึงดาเนินการปรับปรุงต่ อเติมอาคารสานักงานอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
2. เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ
5. ผลผลิตโครงการ (Output)
มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
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
เชิงค่าใช้จา่ ย
17,000

หน่วยนับ
9 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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
เนื่องจากปั จจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้า น
วิชาชีพของอาเภอนครไทย ทาให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจานวนมาก และเป็นศูนย์กลางของการ
พักผ่อนออกกาลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน ของนักเรีย นและคนในชุมชน แต่สถานที่และภูมิทัศน์
ปัจจุบันยังไม่เอื้ออานวย ดังนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ
ทางวิทยาลัยฯ จึงควรดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวิทยาลัยฯ ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวิทยาลัยฯ
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เข้ามาติดต่อราชการ
3. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ร่มเย็น เหมาะกับการเรียนรู้
4. ปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาเป็นผู้รักธรรมชาติ
5. ผลผลิตโครงการ (Output)
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ ส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
2. วิทยาลัยฯเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ
เชิงคุณภาพ
ส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
เชิงค่าใช้จา่ ย
23,000

หน่วยนับ
9 เดือน
บาท

58

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา 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 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสองระดับ และทางวิทยาลัยฯก็ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้กับผู้สาเร็จการศึกษาทุกๆ ปี และงานทะเบียนได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าว
งานทะเบี ย นจึ งได้จั ดท าโครงการแสดงความยินดีกั บผู้ ส าเร็จการศึก ษา ขึ้ นเพื่อ ให้ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกผันในสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
3. นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาเร็จการศึกษาจานวน
226 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาเร็จการศึกษาจานวน 107 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมตึก วิทยบริการห้องสมุด
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
3. นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา จานวน 333
นักเรียน นักศึกษาพร้อมกันทุกแผนกวิชา
กุมภาพันธ์-มีนาคม
10,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
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.) จากที่ดาเนินการรับ
นักศึกษาเข้าจนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา งานทะเบียนก็จะดาเนินการจัดทาใบแสดงผลการเรียน (ใบ
รบ.) ให้กับนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอจบ และนักศึกษาก็จะต้องติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ
รบ.) ของตนเองและนาไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาในการศึกษาต่อหรือหางานทา
งานทะเบียน จึงจัดโครงการพิธี มอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจและสร้างจิตสานึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาที่สามารถผ่านอุปสรรค
ต่างๆ มาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
3. นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาเร็จการศึกษาจานวน 226 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาเร็จการศึกษาจานวน 107 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมกันทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมตึก วิทยบริการห้องสมุด
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
2. นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
3. นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา จานวน 333
นักเรียน นักศึกษาพร้อมกันทุกแผนกวิชา
กุมภาพันธ์-มีนาคม
15,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 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 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
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 และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอนร่วมกันอย่าไปกระจุกอยู่ที่ใดที่
หนึ่ง ซึ่งงานทะเบียนเป็นผู้จัดทาการรับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และ
ลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เรียนตามสาขาที่ต้องการ
2. เพื่อให้นักศึกษามีวิชาชีพติดตัวไปทางานในอนาคต
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชีพสามารถนาไปใช้ในวันข้างหน้าได้
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนกับ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจานวนมาก
6.2 เชิงคุณภาพ
มีนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. และปวส.1สมัครเรียนทุกแผนกวิชาตามเปูาหมาย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมลีลาวดี
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชีพสามารถนาไปใช้ในวันข้างหน้าได้
2. นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
3. นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

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

หน่วยนับ
คน
คน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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
มาตรฐาน 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
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 นักศึกษา จัดเก็บข้อมูล ซึ่ง
ผลการเรียนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานในการจัดทาเอกสารของ งานทะเบียน
2. เพื่อมีอุปกรณ์สาหรับจัดทาเอกสารงานทะเบียน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานในการจัดทาเอกสาร
6.2 เชิงคุณภาพ
ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องงานทะเบียน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
มีวัสดุ อุปกรณ์ สานักงานครบตามเปูาหมาย
ได้วัสดุ อุปกรณ์ สานักงานครบตามเปูาหมาย
เมษายน-พฤษภาคม
15,000

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้ผู้สาเร็จการศึกษาต้องผ่านการ
ทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา ตามระเบียบของงานวัดผลและประเมินผล ซึ่งงานทะเบียนเป็น
ผู้จัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนและขออนุมัติสาเร็จการศึกษา งานทะเบียนจะดาเนินการจัดทาใบ
แสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอจบ และนักเรียน นักศึกษาจะต้อง
ติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) เพื่อให้มีความถูกต้องของระเบียนแสดงผลการเรียน
งานทะเบียน มีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมงานทะเบียนสัญจรเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่คาดว่า
จะสาเร็จการศึกษาตรวจความถูกต้องของ ใบแสดงผลการเรียน แก่ผู้สาเร็จการศึกษาตามสาขางานที่
เรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของที่เรียนและรายวิชาที่เรียนว่าครบตามหลักสูตรและข้อมูล
ต่างๆเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแสดงผลการเรียน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
6.1 เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาเร็จการศึกษา จานวน 226 คน
2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาเร็จการศึกษาจานวน 107 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมกันทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องเรียน 523
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา จานวน 333
นักเรียน นักศึกษาพร้อมกันทุกแผนกวิชา
พฤศจิกายน-ธันวาคม
5,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ คนดี คนเก่ง
ประสานงาน นางสาวจณิฎตา สุคาภา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 065-309-9153
E-mail zuza_vaa@hotmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดนักเรียน นักศึกษาและครูเข้าร่วมการแข่งขันตาม
กิจกรรม/โครงการ/งานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม/โครงการ/งานของระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค
ระดับประเทศ ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันนั้นบางประเภทได้รับรางวัลทาให้วิทยาลัยฯ ได้รบั ชื่อเสียง
เกียรติบัตรและโล่รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของวิทยาลัย
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ จึงเห็นความสาคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม/โครงการ/งานต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียง
ให้แก่วิทยาลัยฯ
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
- ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จานวน 300 คน ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัล
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรม/โครงการ/งาน และได้รับรางวัลต่างๆ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเปูาหมาย
- ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จานวน 300 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยฯ มีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
2. สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเลือกศึกษา
ต่อกับวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ได้รับ
300 คน
ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน
นักศึกษาได้รับรางวัล
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม/โครงการ/
งาน และได้รับรางวัลต่างๆ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย
ฯ
เชิงเวลา
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
11 เดือน
2562
เชิงค่าใช้จา่ ย ปูายประชาสัมพันธ์
2,000 บาท

70

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ จัดทาปูายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน นางสาวจณิฎตา สุคาภา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ฝุายบริหาร โทรศัพท์ 055-363-95
โทรสาร 055-263-207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 065-309-9153
E-mail zuza_vaa@hotmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
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
สมัครเรี ยน ซึ่งเป็ นการสร้า งความสั มพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์ จึงเห็นความสาคัญของโครงการจัดทาปูายประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อให้วิทยาลัยฯได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
แบบเชิงรุก และสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นความสนใจให้เกิดแนวคิดที่จะเลือก
เข้ามาศึกษาต่อให้มากยิ่ งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สร้างโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
- นักเรียนผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผูส้ นใจ จานวน 200 คน มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีจานวนนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. เพิ่มมากขึ้น จากปีการศึกษาที่ผา่ นมา ร้อยละ 30
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6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาของมัธยมศึกษา จานวน 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. วิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ดา้ นการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยให้ผู้สนใจ หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้สร้างโอการทางการศึกษาให้ทราบ
2. สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเลือกศึกษา
ต่อกับวิทยาลัยฯ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
นักเรียนผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
100 คน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจ มีความ
สนใจในการเข้าศึกษาต่อ
เชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีจานวนนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษา
30
ต่อในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เพิ่มมากขึ้น จากปีการศึกษา
2561
เชิงเวลา
ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2561
4 เดือน
เชิงค่าใช้จา่ ย ค่าปูายประชาสัมพันธ์
2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เป็นการสร้างระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
เปูาหมาย และระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษากาหนดเปูาหมาย และพยายามทาให้เป็นไปตามเกณฑ์
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการจัดทารายงานประเมินตนเองเป็น
ประจาทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการรับรองจากการ
ประกันคุณภาพภายนอก การจัดทาระบบประกันคุณภาพจาเป็ นต้องมีสานักงานประกันคุณภาพที่
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที่ต้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลจาก
บุคลากรภายในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดอบรม พัฒนาความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
บุ ค ลากรได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บการประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ ก ษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
มีนาคม – พฤษภาคม 2562

หน่วยนับ
67 คน
3 เดือน
5,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ประจาปีการศึกษา 2561
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 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 5 เรื่องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน
ปฏิรูปวิธีสอบ เป็นการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทางสมองที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละ
บุคคลจากผลการประเมิน กระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน การพัฒนาศักยภาพด้า นความคิด
สามารถด าเนิ น การได้ ทุ ก ระดั บ อายุ แ ละทุ ก สาขาวิ ช า วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทยได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสาคัญและความจาเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงจัดประกวดโครงการและโครงงาน เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนากระบวนการคิดและการจัดการ ให้นักศึกษาตระหนักในความสาคัญและส่งเสริมกระบวนการคิด
ที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดประกวดผลงานรายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงความสามารถ นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันและนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

75

7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรีย น นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้ไ ด้รับความรู้ความเข้า ใจและ
ประสบการณ์ตรงความสามารถ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้
2. โครงงาน โครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับชุมชน ท้องถิ่นต่อไปและ
บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ตรงความสามารถ นาไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคต
มกราคม – มีนาคม 2562

หน่วยนับ
ระดับ ปวช.3 และปวส.2

3 เดือน
8,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561
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 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มองเห็นความสาคัญของการจัดทาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคน
รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา คิดค้น และมีวิธีการทางานแบบวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
การรู้จักการวางแผน การปฏิบัติทดลอง การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอ
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
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทาตลอดจนการ
นาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทาให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทา
ตลอดจนการนาเสนอผลงานสิง่ ประดิษฐ์ ทาให้
เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
มิถุนายน 2561 – มกราคม 2562

หน่วยนับ
ทุกระดับและทุกสาขาวิชา

8 เดือน
10,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู ประจาปีการศึกษา 2561
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดทาวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ พัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการนาผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ ขับเคลื่อนคุณภาพ และยกระดับการศึกษาด้วยผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดประกวดผลงานวิจัยของครูผู้สอน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา
2. ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา
ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562

หน่วยนับ
ระดับ ปวช.3 และปวส.2

5 เดือน
2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนรายวิชาโครงการ
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนรายวิชาโครงการ เป็นการทาความเข้าใจอย่างมี
แบบแผนมีโครงสร้างและอธิบายกระบวนการวิธี ขั้นตอนที่สามารถนาไปใช้ได้ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
รายวิชาโครงการ โดยการถ่ายทอดความรู้ และขั้ นตอนในการจัดทาผลงานรายวิช าโครงการของ
นักเรียน นักศึกษารายวิชาโครงการ
วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนรายวิชาโครงการ เพื่อให้
ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการสอนรายวิชาโครงการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
พัฒนาผลงานรายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพมากขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครูผู้สอนนาความรู้มาพัฒนาผลงานรายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ความเข้าใจของครูผู้สอนรายวิชาโครงการ
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

หน่วยนับ
16 คน
2 เดือน
2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาววราภร จันทร์ชัย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์ 055-363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-379-4706

E-mail: junchai_49@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ(ปวช.)2545 (ปรับปรุง) พ.ศ.2546 และหลั กสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)2546 กาหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพจัดสอน และฝึกงานใน
สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร จึงมี
ความจาเป็น ที่จะต้องจัดโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมผลิต และพัฒนากาลังคน
ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอันเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา ซึ่ง
ส่งผลต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นกาลังคนที่สาคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
สถานประกอบการทาความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
นักศึกษา ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้และการทางานในสถานประกอบการจริง พัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
สถานประกอบการ
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
ณ สถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. สถานศึกษาผลิตและพัฒนากาลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมมือกันจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
จานวนสถานประกอบการ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมมือการจัดการศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 60 % พอใจกับ
การจัดการเรียน การสอนร่วมกันของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา
มีนาคม - พฤษภาคม 2562
9,000

หน่วยนับ
5 แห่ง

3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาววราภร จันทร์ชัย
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์ 055-363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-379-4706

E-mail: junchai_49@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษาเป็น องค์ กรหลั ก ที่ มุ่ง มั่น ผลิ ต และพัฒ นาก าลั ง คน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทยก็ได้ประสบปัญหาที่
จาเป็นเร่งด่วนหลายอย่างที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป ดังนั้น ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานความร่วมมือ ฝุาย
แผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้เล็งเห็น ความสาคัญของการจัดโครงการนี้
ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนและพัฒนาด้านสื่อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
- ระดมทรัพยากรได้เพียงพอกับความต้องการ
- นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
- สถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี ให้มีคุณภาพ ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
สถานประกอบการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ณ สถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. สถานศึกษาได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2. วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในการการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์
สถานศึกษาได้รับเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
มีนาคม – พฤษภาคม 2562
5,000

หน่วยนับ
3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. โครงการซ่อมบารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-974-5914

E-mail: pranot.tuy77@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้นา
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัยเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน แก่ครู บุคลากร นักเรียนนั กศึกษา
ได้รับความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเกิดชารุด
เสียหายและต้องการการบารุงรักษาเพื่อให้การให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จาเป็นจะต้องมีการของระบบให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อบารุงรักษา ซ่อมแซมและขยายการ
ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อให้ระบบบริการสารสนเทศในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
3. เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ระบบบริการสารสนเทศในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
3. ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
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6. กลุ่มเปูาหมาย
-ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
-วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ครู และบุ ค ลากร นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ได้ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้คนคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ได้ใช้ระบบสารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน และใช้สาหรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562
30,000

หน่วยนับ
543 คน
3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-974-5914

E-mail: pranot.tuy77@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สารสนเทศที่มีคุณค่าและมีบทบาทสาคัญทางการศึกษา ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล
นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เป็นสื่อในการบริการการศึกษา ได้มีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นับเป็น
หน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่ ไ ด้ เ น้ น การนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ นการจัด การเรีย นการสอนได้ อ ย่า 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 อสิ่ งพิ มพ์แ บบเดิ ม และเป็น ที่ส นใจและได้ รับ ความนิ ยมของนั กวิ ช าการใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อาจสรุปได้ว่าอินเทอร์เน็ต มีความสาคัญต่อการเรียนการสอน
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อศึกษาการเข้าถึงสารสนเทศและ
ความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของครูและบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่มีต่อการบริการ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ได้ศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศของครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย
2. ได้ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่มีต่อการบริการ
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย
ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
-วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ครู และบุ ค ลากร นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา ได้ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดาเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้
ใช้บริการระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพในการศึกษา
ค้นคว้า
ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562
1,000

หน่วยนับ
543 คน
3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกาลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-974-5914

E-mail: pranot.tuy77@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สานักติดตามและประเมินผลได้ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
กั น ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ขี ด ความสามารถให้ กั บ ผู้ เ รี ย นด้ า นอาชี ว ศึ ก ษากั บ สถาน
ประกอบการให้ทางสถานประกอบการสามารถเลื อกคนให้ ตรงกับงาน นักเรียนเลื อกงานตามที่
ต้องการและขยายโอกาสทางสมัครงานให้มากขึ้น
แต่เนื่องจากครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการใช้งานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูล สารสนเทศจึง
จัดทาโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษาให้กับครู
ที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครู -นักเรียนและสถานประกอบการ ในการใช้ระบบงานศูน ย์
กาลังคนอาชีวศึกษา
2. เพื่อกระตุ้น นั กเรี ย นนั กศึ กษาและสถานประกอบการให้ เห็นความส าคัญในด้า นการใช้
ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ได้ส ร้ า งความเข้าใจให้กับครู -นักเรียนและสถานประกอบการ ในการใช้ระบบงานศูนย์
กาลังคนอาชีวศึกษา
2. ได้ ก ระตุ้ น นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาและสถานประกอบการให้ เ ห็ น ความส าคั ญ ในด้ า นการใช้
ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย
-ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
-วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนนักศึกษาครูและสถานประกอบการ สามารถใช้ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
ได้
2. ฐานข้อมูล ของศูน ย์ กาลั งคนอาชีว ศึกษามีความทัน สมัย เอื้ออานวยต่อการใช้ข้อมูล แก่
นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ครู และสถานประกอบการ
สามารถใช้ระบบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
นักเรียน-นักศึกษาและสถานประกอบการ
สามารถใช้ระบบงานศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา
ได้อย่างชานาญ และเต็มประสิทธิภาพ
1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562

หน่วยนับ
676 คน
-

3 เดือน
2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่างๆของระบบสารสนเทศภายในองค์กร อันอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหาย ข้อมูลถูกทาลายความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่สาคัญ การลักลอบ
เข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจาเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการ
ด้านข้อมูล ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสาคัญ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจัยสาคัญสาหรับผู้บริหาร ที่จะนามาช่วยสาหรับการตัดสินใจและใช้สาหรับวางแผน ดังนั้น การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ จากภัยต่างๆ ทั้งจากบุคคลภายใน บุคคลภายนอก
ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใดๆ ต้องมีการวิเคราะห์และปูองกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย
2. เพื่อปูองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่าย
2. ได้ปูองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
6. กลุ่มเปูาหมาย
-ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
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7. พื้นที่ดาเนินการ
-วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถปูองกันผู้บุกรุกจากภายนอก ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย
2. สามารถลดจานวนไวรัสที่แพร่กระจายภายในระบบเครือข่ายได้
3. เพื่อปูองกันให้เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย ระบบงานฐานข้อมูล ปลอดภัยจากการรบกวนของผู้บุกรุก
และไวรัส

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

ปูองกันให้เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย จานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดภายในวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ

ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562
20,000

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

หน่วยนับ
160 เครื่อง

3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติการประจางบประมาณ 2563
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ข้อพิจารณา 4.2 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีประกอบกับเป็นการพัฒนาระบบ
ราชการ และเพื่อให้การดาเนิน งานมีระบบระเบียบมีผ ลสั มฤทธิ์ที่ชัดเจน ดังนั้ นงานวางแผนและ
งบประมาณจึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณขึ้น
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่ว นร่ว มในการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี แ ละเพื่ อ ให้ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทยมี แ นวทางในการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ ต่อไป
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
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
1. คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีใช้เป็นแนวทางในการ
5 เล่ม
ดาเนินงาน
เชิงคุณภาพ
คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ
เชิงเวลา
กันยายน 2561
1 เดือน
เชิงค่าใช้จา่ ย
6,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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 Phitsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
การอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา(ศึกษาดูงาน)
เพื่อเป็นแนวทาง ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีความเข้าใจในหลักการประกอบ
ธุร กิ จ ในอนาคตเพื่ อสร้ า งผู้ ป ระกอบการใหม่ ในด้า นธุร กิจ ให้ กับ นัก เรี ยน นัก ศึก ษาที่ก าลั งจะจบ
การศึกษา และผู้ที่สนใจในการดาเนินการด้านการหารายได้ระหว่างเรียน ตามโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนประจาปี ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอจัดทาโครงการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการจริง โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจที่
สนใจตามแผนธุรกิจที่ได้เขียนไว้ในการอบรมดังกล่าวที่ผ่านมา
งานส่ ง เสริ ม ผลิ ตผลการค้า และประกอบธุร กิจ จึ งเห็น ความส าคั ญและให้ กา รสนับ สนุ นให้
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 :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
จานวนธุรกิจ
ธุรกิจดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
กรกฎาคม2562 – กันยายน 2562
15,000 (รองบประมาณ)

หน่วยนับ

3 เดือน
บาท

98

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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 Phitsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน อย่างไร้พรมแดน จาเป็นต้องอาศัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้ความคิด ความรู้ และปัญญาเป็นฐานทั้งในรูปแบบขององค์
ความรู้ จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในการพั ฒ นา สร้ า งสรรค์ และสร้ า ง
ผู้ประกอบการ ให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สาเหตุหลักมาจากการไม่มีระบบและ
กลไกในการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง โดยศูนย์บ่ม
เพาะสนับสนุนการให้คาแนะนาปรึกษา และสถานที่ในการดาเนินการ อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักศึกษา
สนใจหรื อ เข้ า ร่ ว มไม่ มากนั ก ทั้ งนี้ เป็ น เพราะยัง ไม่มี หน่ ว ยงานที่ ชัด เจนในการรับ ผิ ดชอบในการ
ดาเนินงาน เป็นการเฉพาะ และระบบ กลไกในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องของ ดังนั้นเพื่อให้การจัดทา โครงการอบรมเขี ยนแผนธุรกิจของวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
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 และนั กเรี ย น นั กศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้า ร่ว มการอบรมเขียนแผนธุรกิจ แล ะ
สามารถนาความรู้ไปต่อยอดทาแผนธุรกิจได้จริง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมการอบรม
ได้แผนธุรกิจที่น่าสนใจ
มิถุนายน – สิงหาคม 2561
15,000 (รองบประมาณ)

หน่วยนับ
20 คน
3 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา(การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ)
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

โทรศัพท์ 055-363-95

โทรสาร 055-263-207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-674-6001

E-mail : Phitsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 4 การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปของโครงการธุรกิจ โดยเน้นให้มีการปฏิบัติงานจริง มีการจัดซื้อ
วัสดุเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนงานธุรกิจจริง แต่เนื่องจากครูผู้สอนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพฯ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การทาธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา ได้จริง
ดังนั้นงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
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 :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
จานวนธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
ธุรกิจดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
มิถุนายน 2561 – สิงหาคม 2561
30,000 (รองบประมาณ)

หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1ปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2216394

E-mail ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่
ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ ประสบการณ์
จากการศึกษา ดูงานลักษณะการทางานในสภาพจริง และให้นักเรียน นักศึกษา มองถึงเปูาหมายงานใน
การประกอบอาชีพ ของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ของตนเอง หลังจากจบการศึกษาแล้ ว
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และ
เพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อให้นักเรียน มีเปูาหมายในการประกอบอาชีพของตนเองและปลูกฝังเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ของตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและมีเจต
คติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงลักษณะงานในอาชีพที่ ตรงกับความสนใจและความถนัด
ของตนเอง กรณี ที่ พ บว่ า ไม่ ต รงกั บ ความสนใจและความถนั ด ในการเรี ย นสาขาวิ ช านั้ น อาจขอ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือสาขางานที่เรียนได้
4. เพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
ร้อยละ 100
2. นักเรียนที่ได้ไปศึกษาดูงานในสถานประกอบการมีทัศนคติต่อสาขาอาชีพที่เลือกเรียน ใน
ระดับ ดี
3. นักเรียนที่ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 10 ของนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาดูงานของนักเรียนเข้าใหม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
2. นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่ทุกคน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามที่สถานศึกษาจัดให้
3. นักเรียนเข้าใหม่ และครู มีประสบการณ์กว้างขวางและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเด่นชัดขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
จานวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน
เข้าร่วมโครงการ จานวนไม่น้อยกว่า 200 คน
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1ได้รบั ความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการ
มิถุนายน – กรกฎาคม 2562
งบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 100

2 เดือน
30,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Open house
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2216394

E-mail ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ให้กับบุคคลภายนอกและนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อให้
ความเห็นก้าวหน้าทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานาเสนอ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และแนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ
2. เพื่อเผยแพร่และนาเสนอผลงานทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเองและมีนักเรียน มาเลือกเรียนสายอาชีพมาก
ยิ่งขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
จานวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่อาเภอนครไทย ที่เข้าร่วมโครงการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

105

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเอง
2. มีนักศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
จานวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ.
เข้าร่วมโครงการ จานวน 150 คน
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและเลือกเรียนสาย
อาชีพมากยิ่งขึ้น
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 100

2 เดือน
20,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2216394

E-mail ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปครู โดยพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาครูมืออาชีพ
และส่งเสริมมืออาชีพมาเป็นครูด้านเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซีย น ส่ ง เสริ มการเรี ยนการสอนด้ า นภาษาอังกฤษ และกลุ่ มอาชีพ เพื่อ ขับเคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมให้ประสานความร่วมมือ กับภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชิญผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝุายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทา
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชาญการด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์
จากการทางานมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย สามารถนาไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอน และชีวิตประจาวันได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ปฏิรูปครู ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน
3. เพื่อจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญ
งาน กลุ่มอาชีพ
2. สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และการเรียนได้
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา /ปฏิรูปครู ด้านอาชีพ
2. แก้ปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน
3. สามารถจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
4. นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาชีพมากขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
จานวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน
เข้าร่วมโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านวิชาชีพมากขึ้น
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
งบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 80

2 เดือน
6,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2216394

E-mail ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
วิยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เล็งเห็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน เพื่อให้
ครู และสถานประกอบการ ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยหรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนาไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสนองตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนได้ และ
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน
2. เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ ต้ อ งเข้ า สู่ ส ถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
และตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน 20 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ชุมชนและตลาดแรงงาน
2. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ ทุกสาขางาน
เข้าร่วมโครงการ จานวน 20 คน
มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรง
ความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
งบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 80

2 เดือน
2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ นิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

086-2216394

โทรศัพท์เคลื่อนที่

E-mail ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
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) :
1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันต่อ
เหตุการณ์
2. เพื่อนาผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
2. นาผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการสอน จานวน 39 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
2. นาผลการนิเทศมาปรับเปลีย่ นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ครูทุกคนมีความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อการนิเทศการสอน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ครูทุกคนเข้ารับการนิเทศการสอน จานวน 40 คน
ครูทุกคนมีความสาคัญต่อการนิเทศการสอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 100

3 เดือน
ไม่ใช้งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอศจ.
และระดับภาคปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2216394

E-mail ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
วิชาชีพตามประเภทวิชานั้น นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะต้องมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมาย คือ มี
คุณภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วงส่งเสริม ช่วยกระตุ้น ให้มี
แรงจูงใจ ทาให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้การนี้สาเร็จจึงจาเป็นต้องมีงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา สิ่งหนึ่งที่เห็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน
สะท้อนถึงผลงานของครูผู้สอน

จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถที่

ตนเองมีอยู่ทั้งด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะซ่อมจักยานยนต์
การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก งานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page การแข่งขัน
ทักษะทางการบัญชี การแข่งขันการพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ การแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก

การแข่งขันเดิน

สายไฟฟูาภายในอาคาร เป็นต้น การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสดงออกถึงการเรียนการ
สอนของแต่ละสาขางานแต่ละสาขาวิชา
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นคุณภาพในการเรียนสายวิชาชีพ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาชีพประเภทวิชา
นั้น ๆ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้ ทักษะที่ทันสมัยที่ได้พบเห็น เพื่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
5. เป็ น การคัด เลื อกตัว แทนนัก เรียน นั กศึกษา เข้า ร่ว มการแข่ งขันทักษะวิช าชีพ ในระดั บ
อาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค ต่อไป
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและทาให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้รู้จักกันเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ
2. สามารถบู ร ณาการความรู้ แ ละทั ก ษะวิ ช าชี พ ได้ ร้ อ ยละ 80 เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาแสดง
ความสามารถที่ตนเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ปวช.และปวส.ทุกสาขางานที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ จานวนไม่น้อย
กว่า 100 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
2. นักเรียน นักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง มีกิจกรรมร่วมกันก่อเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และสถาบันต่อไป
3. สถาบันได้มีประสบการณ์ปลูกจิตสานึก มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ของผู้เรียน
โดยร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป
4. นักศึกษากล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะยอมรับการ
เป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
จานวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน
เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน
นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
แสดงความสามารถที่ตนเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ
มิถุนายน – กรกฎาคม 2562
งบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 80

2 เดือน
20,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่

086-2216394

E-mail ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย
กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้สถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในการน าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่
สถานศึกษาจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ครูปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ครูนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการเรียน
การสอน
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุกลุ่มสาระ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ครูผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน 40 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ครูทุกคนมีการพัฒนาการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุกรายวิชาที่สอน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ครูผู้สอนทุกคน จานวน 40 คนเข้าร่วมโครงการ
ครูมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุก
รายวิชาที่สอน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562
งบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 100

2 เดือน
5,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสันติวุฒิ คาภู
ตาแหน่ง
ครู คศ.2
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 4016690
E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ด้านความรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่ องด้ว ยสถาบั น ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดการจัดสอบ
ทางการศึก ษาระดับ ชาติ ด้า นอาชีว ศึก ษา (V-NET) ปีก ารศึก ษา 2562 ให้แ ก่นั กเรีย น นัก ศึก ษา
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัด
นักเรี ยน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (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) :
1. ได้ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
2. นาผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. นาผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ
4. นาผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (องค์การ
มหาชน) (สทศ)
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 200 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน
2. นาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนนักศึกษา
จานวนคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง
จานวนคน
กัน
เชิงเวลา
มกราคม 2562
วัน/เดือน/ปี
เชิงค่าใช้จา่ ย
1,000 บาท
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสันติวุฒิ คาภู
ตาแหน่ง
ครู คศ.2
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 4016690
E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ด้านความรู้
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) :
1. เพื่อทดสอบด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ
ปวส.2
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 200 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 200 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน
2. นาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 200 คน เกิดความเข้าใจในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
จานวนนักเรียนนักศึกษา
นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง
กัน
ม.ค. – ก.พ. 2562
2,000 บาท

หน่วยนับ
จานวนคน
จานวนคน
วัน/เดือน/ปี
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสันติวุฒิ คาภู
ตาแหน่ง
ครู คศ.2
โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 – 4016690
E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ด้านความรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพื่อเป็ น การทดสอบมาตรฐานอาชีพ ของผู้ เรียนให้เป็นไปตามที่ส ถาบันคุณวุฒิ วิ ช าชีพ หรื อ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาชี พ ของสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพใน
สถานศึกษารับรอง เทียบร้อยละกับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จาแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพิ่มโอกาสในการจ้างงานสาหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา
2. แรงงานฝีมือสามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการพัฒนาฝีมือของตนเองให้สูงขึ้น
3. แรงงานใหม่ (ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา) สามารถวัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถของตนเอง
ก่อนเข้าทางานใน สถานประกอบกิจการ
4. ผู้ ถู ก เลิ ก จ้ า งหรื อ ผู้ ว่ า งงานสามารถใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวั ด ระดั บ ฝี มื อ ความรู้ แ ละ
ความสามารถของตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 และบุคคลภายนอก ผ่านการทดสอบ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) และ บุคคลภายนอก จานวน 70 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .
1. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 70 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน
2. นาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
จานวนนักเรียนนักศึกษา
จานวนคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง
จานวนคน
กัน
เชิงเวลา
ม.ค. – ก.พ. 2562
วัน/เดือน/ปี
เชิงค่าใช้จา่ ย
1,000 บาท
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์ 055-363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่

081-474-5198

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. พ.ศ.2557 กาหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพไปจัดสอนและฝึกงานในสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดหลัดสูตร จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษย-สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา
ก่อนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ
การฝึกงาน เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสาหรับการทางานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้นาความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่กาหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการ
ทางาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการทางานทั้งจากตนเองและสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการทั้งเป็นการเตรียมสภาพ
ความพร้อมของผู้ฝึกงานในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทางานในสภาพจริง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ
อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักเรี ยน นั กศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ ตนให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน
3. นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีก
ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
4. นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน
6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
1. โรงเรียนนาบัววิทยา สาขางานยานยนต์
จานวน 7 คน
สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 8 คน
2. โรงเรียนราชประชาฯ สาขางานยานยนต์
จานวน 9 คน
สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 9 คน
สาขางานการบัญชี
จานวน 14 คน
3. โรงเรียนนครไทย สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จานวน 34 คน
รวมทั้งหมด
จานวน 81 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษามี เ ตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ก าหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ
2. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน
3. นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีกทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
4. นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

แบบสอบถาม
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนในสถานประกอบการ
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562
เงินงบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 75
ร้อยละ 95
5 เดือน
3,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์ 055-363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย
กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคีรายได้ระหว่างเรียน สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับ
และการทาสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง กับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษาเป็น
พยาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และสวัสดิการที่
ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ
2. เพื่อทาสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และ
สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ
2. สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ทาสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน
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6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานไฟฟูากาลัง,
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และ
สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ
2. สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ทาสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 75
สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และ
เชิงคุณภาพ
100%
ผู้ปกครอง ทาสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน
เชิงเวลา
กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562
4 เดือน
เชิงค่าใช้จา่ ย
เงินงบประมาณ
5,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์ 055-363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทาให้ นักเรียน
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ การจัดการให้ นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
โดยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึก งานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 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 การฝึก งานของนักเรียน
นักศึกษาอาจต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมาย การจัดอาจารย์ออกนิเทศการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อที่จะให้คาแนะนาช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษา
ที่ชัดเจนจะทาให้การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. เพื่อให้นั กเรียน นั กศึกษาได้นาสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่ว มแก้ไ ข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. นักเรียน นักศึกษาได้นาสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
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6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
- นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
- นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
2. นักเรียน นักศึกษาได้นาสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 75
เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

พฤษภาคม – สิงหาคม 2561
เงินงบประมาณ

100%
4 เดือน
1,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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 Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ได้กาหนดให้ผู้เรียนสายอาชีพทุกคนต้องออก
ฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ
จากสถานประกอบการจริง ผู้เรียนจะได้นาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากที่เรียนในสถานศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมทางานกับบุคคลภายนอกเป็นการเตรียมตัวสู่
อาชีพอย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เล็งเห็นความสาคัญของการ
นิเทศ จึงได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
เพื่อใช้เป็นกรอบในการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกงาน และช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อออกนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
2. เพื่อเยี่ยมเยือนและให้กาลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
3. เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับสถานประกอบการ หรือประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ
2. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก ผู้ จัดการร้าน ได้รับทราบปัญหาและประชุมร่วมกับสถาน
ประกอบการ
6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
- นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
- นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
7. พื้นที่ดาเนินการ
สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ
2. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก ผู้ จัดการร้าน ได้รับทราบปัญหาและประชุมร่วมกับสถาน
ประกอบการ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ร้อยละ 75
ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถาน
เชิงคุณภาพ
100%
ประกอบการ
เชิงเวลา
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
9 เดือน
เชิงค่าใช้จา่ ย
ใช้งบรายจ่ายอื่น (ทวิภาคี)
-
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นางสุชาดา โพธิ์พล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-474-5198

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่เกี่ยวของกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน จึงได้เสนอโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่ วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมขน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา
ฝึกงาน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ทั้ง 3
ด้าน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าฝึกงาน
7. พื้นที่ดาเนินการ:
สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าฝึกงาน
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
- ด้านสมรรถนะวิชาชีพ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

แบบสอบถาม
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความ
พึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ทั้ง 3
ด้าน
มิถุนายน – สิงหาคม 2562
เงินงบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 95
3 เดือน
-
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการสร้างสื่อ Animation ด้วยโปรแกรม office 365 และการสร้าง QR code
ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล นายวิหก ปัฒไทสงค์
ตาแหน่ง ครูพิเศษสอน

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-449-4636

E-mail wihok.pud@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
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
นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานหรือเรี ยนรู้ได้ทุกที่ 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)
1. เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365
2. เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน Animation ด้วยโปรแกรม Office 365
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365
2. ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน Animation ด้วยโปรแกรม Office 365
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6. กลุ่มเปูาหมาย
- ครูผู้สอนแผนกช่างยนต์
- ครูผู้สอนแผนกช่างไฟ
- ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์
- ครูผู้สอนแผนกบัญชี
- ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์
- ครูผู้สอนแผนกสามัญสัมพันธ์
- ครูผู้สอนแผนกเทคนิคพื้นฐาน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวมทั้งหมด

7
7
4
6
6
7
2
39

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 ตึกพาณิชย์การ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365
2. ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน Animation ด้วยโปรแกรม Office 365
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
แบบสอบถาม
ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
ด้วย Office 365 ได้
เชิงเวลา
พฤศจิกายน 2561 – มิถุนายน 2561
เชิงค่าใช้จา่ ย
เงินงบประมาณ

หน่วยนับ
ร้อยละ 75
100%
8 เดือน
10,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ห้องสมุดจึงมีการ
พัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัย และก้าวล้าทางเทคโนโลยี มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้อ่ าน กระตุ้นให้อยากเข้าไปใช้บริการมากขึ้นและอีกทั้งยังมีบรรยากาศที่มี
ชีวิตชีวาแปลกใหม่ไปจากบรรยากาศเดิม ๆ หรือเรียกว่า “ห้องสมุดมีชีวิต ” ซึ่งเป็น แหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าใฝุหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข และ
เพื่อให้บรรยากาศภายในห้องสมุดมีชีวิตชีวา ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพ นครไทย จึงจัดทาโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จานวน 400 คน ได้รับ
บรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมสวยงามของห้องสมุด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย คิดเป็นร้อยละ 40 มีรับ
บรรยากาศที่ดี และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมในการเข้าใช้ห้องสมุด
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย คิดเป็นร้อยละ 40 มีความสนใจ
อยากจะเข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น
- ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีภูมิทัศน์ที่ดูหลากหลายมุม
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6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทยจานวน 400 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ
ณ ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีภูมิทัศน์ที่ดูหลากหลายมุมไม่มีความน่าเบือ่ อยากที่จะ
เข้ามาใช้บริการอีก
2. นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีความสนใจอยากจะเข้าใช้
บริการห้องสมุดมากขึ้น
3. ห้องสมุดมีชีวิตชีวาเสมือนอยู่บ้านของตนเอง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการ
จานวน 400 คน
อาชีพนครไทย ได้รับบรรยากาศและภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม สวยงาม
- ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีภูมิทัศน์ ร้อยละ 40
ที่ดูหลากหลายมุมไม่มีความน่าเบื่ออยากที่จะเข้า
มาใช้บริการอีก
- นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย มีความสนใจอยากจะเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดมากขึ้น
- ห้องสมุดมีชีวิตชีวาเสมือนอยู่บ้านของตนเอง
ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม พ.ศ.
2561
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

7 เดือน
จานวน 2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
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 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนั กเรียน นักศึกษามีกิจกรรมที่จะต้องทาหลายๆ ด้าน ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใช้
บริการภายในห้องสมุดอย่างเดียว จึงได้มีนโยบายมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าภายนอกห้องสมุด
และห้องสมุดยังเน้นการ ปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะ และเกิดนิสัยรักการอ่า นการค้นคว้าหาความรู้
จึงได้จัดกิจ กรรมภายนอกห้องสมุด มีการบริการห้องสมุดเคลื่ อนที่หรือห้องสมุดสั ญจรภายใน
วิทยาลัย และยังเป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ปกครองและผู้มา
ติดต่อภายในวิทยาลัยฯ รู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
- นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ จานวน 300 คน ได้รับความรู้
ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
- นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน
จากการอ่านหนังสือวารสาร และสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ
- นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
- ห้องสมุดวิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ให้แก่นักเรียน
นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเปูาหมาย
- นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ จานวน 300 คน
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7. พื้นที่ดาเนินการ
โรงอาหาร และตึกต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อปลูกฝังนิสัยให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯรักการอ่าน
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ ได้มีความรู้ทันต่อ
เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น
3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ สู่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ
4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ มีทักษะในการอ่านมาก
ขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ
- นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผูม้ าติดต่อภายในวิทยาลัยฯ รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนิสยั รักการอ่านมากขึ้น
- ห้องสมุดวิทยาลัยฯ ได้เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายใน
วิทยาลัยฯ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

หน่วยนับ
จานวน 300 คน
ร้อยละ 40

7 เดือน
จานวน - บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการพัฒนาห้องพลศึกษา
ผู้ประสานงาน นายชาตรี ยอดช้าง
ตาแหน่ง ครู คศ 1 แผนก สามัญ สัมพันธ์

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-96430074
E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ด้วยงานพลานามัย มีห้องที่ทาค้างไว้ในเทอมที่แล้วและยังไม่เรียบร้อยเพื่อรองรับจานวนเครื่อง
ออกกาลังกายที่ไม่มีทีวาง ประกอบกับการขยายปีกห้องเพื่อลดความร้อนในการเรียนการสอน จึงขอ
อนุญาต จัดโครงการปรับปรุงห้องพลศึกษาดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และห้องพลศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
มีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้องพลศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
อาคารพลศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้องพลศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
มีอุ ป กรณ์ ใ นการเรี ย นการสอนเพีย งพอต่ อ จานวน
นักศึกษา
นักศึกษามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
6,000.00

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการเรียนการสอน
ผู้ประสานงาน นายชาตรี ยอดช้าง
ตาแหน่ง ครู คศ 1 แผนก สามัญ สัมพันธ์

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-96430074
E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ด้วยแผนกสามัญ มีการจัดการเรียนการสอน วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพให้กับทุกแผนก ใน
การเรียนการสอนผู้สอนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนเพียงพอ มีอุปกรณ์สอของเดิมสอน 1ต่อ 7 และแต่ละ
ห้องมีนักศึกษามาเรียน30-40 คน อุปกรณ์ชารุดเสียหาย ดังนั้นแผนกสามัญสัมพันธ์จึงจัดทาโครงการ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
นักเรียนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอมีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้องพลศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
อาคารพลศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
มีอุ ป กรณ์ ใ นการเรี ย นการสอนเพีย งพอต่ อ จานวน
นักศึกษา
นักศึกษามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
6,000.00

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครู ผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-2216394
E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3. ความสาคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และให้ความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว การดาเนินการสอนของวิทยาลัย
แก่นักเรียน นักศึกษา จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเป็นกาลังของประเทศชาติในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจต่อวิชาเรียน อย่างต่อเนื่องและ
มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดโครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ตามความสามารถของตนเองและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้นา นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษา ยังได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
และได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีมากยิ่งขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Out put)
นักเรียนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอมีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้องพลศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ
อาคารพลศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
มีอุ ป กรณ์ ใ นการเรี ย นการสอนเพีย งพอต่ อ จานวน
นักศึกษา
นักศึกษามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
6,000.00

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์,นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง
ตาแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 055 363095

โทรสาร 055 363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 221 6394

E-mail : ladda2560da@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้ว การดาเนินการสอนของวิทยาลัยฯแก่นักเรียน นักศึกษา จะต้อง
ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกาลังของประเทศชาติในอนาคต
ให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดในทางาน การดาเนินชีวติ ในสังคมอย่างมีคุณภาพ
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้จดั ทาโครงการการประกวดและแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ประสบการณ์ ตาม
ความสามารถของตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้นากับให้นักเรียน นักศึกษา
ศึกษา เพื่อใช้ในการดาเนินชีวติ ในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกระดับชั้น ได้ทาโครงงานวิทยาศาสตร์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ อศจ.และ ระดับ ภาค
ภาคเหนือ
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาทาโครงงานเข้าร่วมประกวด
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งโครงงานเข้าประกวดแข่งขัน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จานวน 597
คนได้ทาโครงงาน
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้โครงงาน ระดับ ปวช. และระดับ
ปวส. ทุกแผนกวิชา
พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562

หน่วยนับ

20,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ English 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 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
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

149

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
สิงหาคม
3,000

หน่วยนับ
400 คน
1 เดือน
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ Christmas 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 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาล
ต่างๆ 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 :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 400 คน
นักเรียน นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สิงหาคม
1 เดือน
3,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวปรียาพัชร อินตา แผนกสามัญ สัมพันธ์
ตาแหน่ง ครู คศ. 2
โทรสาร 055 363207

โทรศัพท์ 055 363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-4046251

E-mail rung_preeyaphat@hotmail.co.th
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน
คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐานสาคัญใน
การศึกษาเล่าเรียนวิชาอื่น ๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่าง ๆ
ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุม่ เยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ทาให้
ภาษาไทยเสื่อมลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าภาษาอันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจาก
รัฐบาลได้กาหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เห็นความสาคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียน
ได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป
อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการสืบสานและสืบทอด วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย อาทิเช่น การ
ให้ความรู้เกีย่ วกับวัฒนธรรม ศิลปะและเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่นของไทย ให้กับคนรุ่นต่อไป ได้
เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม อีก
ทั้งยังเป็น การสร้างความภูมิใจให้กับคนยุคต่อไปด้วย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
นั ก เรี ย น นั ก ศึ กษาได้ รั บ ความรู้ เกี่ ย วกั บ วั นภาษาไทย สามารถแสดงออกด้ า นความคิ ด
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทย และร่ วมกันสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
7. พื้นที่ดาเนินการ : อาคารหอประชุมวิทยบริการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
2. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 มีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
3. นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทย
4. นักเรียน นักศึกษาสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชน
รุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษามีสามารถสามารถส่งเสริม
และสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่
ให้เยาวชนรุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
29 กรกฎาคม 2562
5,000 บาท

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

1 วัน
5,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ พัฒนาห้องเรียนภาษาไทย Thai classroom
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวปรียาพัชร อินตา แผนกสามัญ สัมพันธ์
ตาแหน่ง ครู คศ. 2
โทรสาร 055 363207

โทรศัพท์ 055 363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-4046251

E-mail rung_preeyaphat@hotmail.co.th
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งห้องเรียนภาษาไทยเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้
เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 ให้เป็นสถานที่สาหรับการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทุกระดับ โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ครบถ้วน ตามหลักการให้การเรียนรู้ ( Learning
College) ตามหลักเกณฑ์ประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน 10 ข้อกาหนด สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาของการอาชีวศึกษา
ดังนั้น แผนกสามัญ สัมพันธ์จึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ มีบรรยากาศน่าเรียน โดยนาเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมเข้ามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ห้องเรียนภาษาไทย Thai classroom มีสภาพบรรยากาศห้องเรียน และสื่อ ทัศนูปกรณ์
ให้ได้มาตรฐาน เอื้ออานวย ต่อการจัดการเรียนการสอน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาที่ใช้ห้องเรียนภาษาไทย Thai classroom มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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6. กลุ่มเปูาหมาย :

พัฒนา ห้องเรี ยนภาษาไทย Thai

classroom มีสภาพบรรยากาศห้องเรียน และสื่ อ

ทัศนูปกรณ์ ให้ได้มาตรฐาน เอื้ออานวย ต่อการจัดการเรียนการสอน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาคารพณิชยการ ชั้น 2 ห้องเรียน 524
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ได้ปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย Thai classroom ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
พัฒนาห้องเรียนภาษาไทย Thai classroom
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ใ ช้ ห้ อ งเรี ย นภาษาไทย Thai
classroom มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
1 ต.ค. – 30 ก.ย. 62
20,000 บาท

หน่วยนับ
1 ห้อง
ร้อยละ 80
12 เดือน
20,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัฒน์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการ
ให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเอง
ได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ทั้งในด้านความรู้ทางด้านช่าง การ
ฝึกอาชีพเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดทาโครงการ
ฝึกและพัฒนาอาชีพสาหรับนักเรียน และประชาชน ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อให้นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
2. เพื่อสร้างแหล่งแหล่งเรียนรู้ และและทักษะอาชีพที่หลากหลาย

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ

6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน เข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ

7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

นักเรียน และประชาชนจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
นักเรียน และประชาชนเกิดทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริม
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562
5,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการเทศบาล และ อบต. เคลื่อนที่
ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัฒน์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน
การให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้
มากที่สุ ด ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดทาโครงการออกหน่วยบริการ
วิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอาเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
2. เพื่ อ สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ

7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และยกระดับช่างชุมชน
ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัฒน์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามนโยบายเร่งด่ว นของรัฐ บาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It
Center) และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ดูแลรักษา
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุง รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ และ
เครื่ อ งใช้ใ นครั ว เรื อน ตลอดจนสร้ า งเครือ ข่า ยความร่ ว มมือ ระหว่า งสถานศึ กษากั บชุ มชนในการ
ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีว ศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
2. เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นัก ศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 90 คน
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562
รองบประมาณ

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์

ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัฒน์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้ ว ยรั ฐ บาลได้ มี น โยบายในด้ า นการลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ และเทศกาล
สงกรานต์ ต่อเนื่องทั้งระบบอย่างยั่งยืน ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนการบริ หารจัดการลด
อุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแนวทางสาคัญในการดาเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ.2554
– 2563) และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น "วาระ
แห่งชาติ” ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดาเนินการอย่างเข้มข้น ในทุกพื้นที่และวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็น
ผู้รับผิดชอบพื้นที่อาเภอ นครไทย ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชนจึงได้
จัดทาโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”2562 ขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
2. เพื่ อ สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถมี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 /
เมษายน 2562
รองบประมาณ

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการอาชีวบริการวิชาการและวิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัฒน์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน
การให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพา
ตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ทั้งในด้ านความรู้ทางด้าน
ช่าง การจัดทาบัญชีครัวเรือน ความรู้ในด้าน ICT ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้
จัดทาโครงการอาชีวบริการวิชาชีพ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
2. เพื่ อ สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน 2561
5,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐ และเอกชน

ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัฒน์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ 089-452-0927

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสถานศึกษา ในด้านการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ได้รับการ
ตอบรับเป็นไปทิศทางที่ดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ทั้งด้าน
การให้บริการการให้ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ นั้น
งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดทา
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการ
รองรั บ และเป็ น ไปตามบริ บ ทของสถานศึก ษา ในด้ า นการให้บ ริ ก ารด้ านวิ ช าการ และวิ ช าชี พ เพื่ อ ให้
ประชาชน หน่วยงานได้รับการบริ การที่ส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย ในด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้
ต่าง ๆ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟูา เครื่องยนต์ และได้รับความรู้ทางวิชาการที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตรงตามวัตถุประสงค์
และความต้องการ
2. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสังคม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานได้นาความรู้ทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริง
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6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
โรงเรียน สังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐ และเอกชน อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน และประชาชนจานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
นักเรียน และประชาชนได้พัฒนาทักษะทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562
1,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจังหวัด และอาเภอเคลื่อนที่

ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัฒน์
ตาแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน โทรศัพท์ 055-363095
โทรสาร 055-363207

โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ 089-452-0927

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการ
ให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ดังนั้น
งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดทาโครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และ
อาเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน
2. เพื่ อ สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี ค วามสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
นักเรียน นักศึกษาได้นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
10,000

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาปี 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายไชยพร บุญทา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ -

E-mail Phipsanulok04@vec.mail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้

3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ตามที่การไฟฟูาฝุ ายผลิ ตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และต่อมาได้ขยายผลเข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในการนาแนวทางชีววิถีของการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยไปใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง และ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ดาเนินการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อปีการศึกษา
2556 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี นั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาปีการศึกษา 2562 ดาเนินการ
ไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 12
การจัดการความรู้ และสอดคล้องงานประกันคุณภาพใน มาตรฐานที่ 6 ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 เรื่อง ระดับ
คุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนบุคลากร นั กเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงเห็นควรพิจารณาให้ดาเนินการขยายผล และจัดฝึกอบรมให้ได้รับ
ความรู้ เรื่ องชีว วิถีเพื่อการพัฒ นาอย่า งยั่งยืน และขยายผลไปสู่ สั งคมในชนบทโดยการดาเนินการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติ ที่มีอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีต่อไป
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย และประชาชนทั่วไปได้รับ
ความรู้เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟูาฝุาย
ผลิตแห่งประเทศไทย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
1. บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้
เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เข้าร่วมการประเมินผลตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย
6. กลุ่มเปูาหมาย :
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับความรู้จาก
โครงการ
แปลงสาธิตโครงการชีววิถีมีครบทั้ง 4
กิจกรรม
เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562
37,250

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง หัวหน้างานปกครอง

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362

E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนักเรียน นักศึกษาที่มาพัก
อาศัยหอพักในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ เป็นจานวนมาก ทาให้การดูแลนักเรียน นักศึกษาดังกล่าว
เป็ นไปอย่างไม่ ทั่วถึง อาจทาให้เกิด ปัญ หาที่ จ ะก่อให้เ กิดความไม่ เรีย บร้ อย นั้ น งานปกครองจึงได้จั ด ทา
โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อตรวจเยี่ยม และดูแลนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. ดาเนินการออกตรวจหอพัก 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน
2. นักเรียน นักศึกษาหอพักมากกว่า 80% ได้รับการติดตาม ดูแล และปัญหาการออกกลางคัน
ของนักเรียน นักศึกษาลดลง
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ที่อยู่หอพัก
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. งานปกครอง ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก
2. ลดปัญหาการมั่วสุม ปัญหาเสียงดังรบกวนชาวบ้านที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
หอพักรอบวิทยาลัยฯ จานวน 5 แห่ง
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้รับการ
ติดตามดูแล
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
1,000 บาท

หน่วยนับ
แห่ง

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง หัวหน้างานปกครอง

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362

E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติด
ในประเทศไทยกาลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่
สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการดาเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมด
สิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุม ดูแล อีกทั้งยังสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด ขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด
2. นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

175

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางในการ
แก้ปัญหา
2. เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การเสพยาเสพติด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมี ความรู้เรื่องพิษ
ภัยยาเสพติด
26 มิถุนายน 2562
1,000 บาท

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธในสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง หัวหน้างานปกครอง

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362

E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากปัจจุบันปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาท ทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน และต่าง
สถานศึกษา ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทาให้มีนักเรียน นักศึกษาได้รับบาดเจ็บ ทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน ทาให้เป็น
ปัญหาที่ส่งผลต่อสถานศึกษา และต่อสังคม นั้น งานปกครองจึงได้จัดทาโครงการตรวจหาอาวุธในนักเรียน
นักศึกษาขึ้นเพื่อเป็นการช่วยลด และบรรเทาปัญหาดังกล่าวดังนั้น งานปกครอง จึงได้จัดทาโครงการตรวจหา
อาวุธในนักเรียน นักศึกษาขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธ
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่พกพาอาวุธได้และรับการดูแล และเอา
ใจใส่ในด้านพฤติกรรม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธ
2. นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่พกพาอาวุธมาภายในสถานศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ไม่พบสารเสพติด และอาวุธในนักเรียน นักศึกษา
2. นักเรียน นักศึกษา ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่พกพาอาวุธ และได้รับการดูแล และเอาใจใส่ใน
ด้านพฤติกรรม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่พบสารเสพติด
และอาวุธ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
500 บาท

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ พัฒนาโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง หัวหน้างานปกครอง

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362

E-mail montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ดาเนินการจัดการเรียน การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ได้ แ ก่ ส าขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟู า ก าลั ง สาขางาน
อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งได้มีนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนไม่
เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาในด้านการขับรถเข้าออกสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด ดังนั้น
งานปกครองจึงได้จัดทาปรับปรุงพัฒนาโรงรถนักเรียน นักศึกษา ขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อให้การขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้ยานพนะของนักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. การขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. เพื่อให้ยานพนะของนักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัย
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษา ไม่ฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะในสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาที่ใช้ยานพาหนะ
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่ฝุาฝืน
ระเบียบปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะในสถานศึกษา
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
7,500 บาท

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

โทรศัพท์ 0-5536-3095

โทรสาร 0-5536-3095 ต่อ 15, 0-5536-3207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5401-3835

E-mail Pun_super22@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกันและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา
แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกินอาหารที่ไม่สะอาด มลพิษที่เกิดจาก
การจราจร การเผาขยะ จึงทาให้ยุคปัจจุบันนี้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นปัจจัย
ที่ขาดไม่ได้ ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็ งเห็นถึงความสาคัญของการเจ็บปุวยของ
นักเรียน นักศึกษาจึงจัดทาโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้ขึ้นมา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการ
ผู้เรียนและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย
2.

เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพ

อนามัย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับประทาน
ยาอย่างถูกวิธี และปลอดภัย
2. นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ห่างไกลจาก
การเจ็บปุวยเบื้องต้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการชีพนครไทยมียาเพียงพอเมื่อมีการ
เจ็บปุวย
ตุลาคม-ธันวาคม.
งบประมาณ

หน่วยนับ
-

3 เดือน
3,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

โทรศัพท์ 0-5536-3095-

โทรสาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5401-3835

0-5536-3095 ต่อ 15, 0-5536-3207

E-mail Pun_super22@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่กาลังทาลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แม้ว่าทุกฝุายจะพยายามปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดจากการสารวจของสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในปี 2536 ประมาณว่ามีผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ 1.26 ล้านคน โดย
แพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสาคัญของสังคมและแพร่กระจายเข้าไปในกลุ่ ม
นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนซึ่งเป็นพลังสาคัญของประเทศชาติในอนาคตนั้น งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษาขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยได้รับการตรวจหาสารเสพติดและห่างไกลจากยาเสพติด
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการชีพนครไทย ห่างไกลยาเสพติด
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจหาสารเสพติด
2. นักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากสารเสพติด
3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการชีพนครไทย
ห่างไกลยาเสพติด
ตุลาคม-ธันวาคม.
-

หน่วยนับ
3 เดือน
-

184

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

โทรศัพท์ 0-5536-3095

โทรสาร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5401-3835

0-5536-3095 ต่อ 15, 0-5536-3207

E-mail : Pun_super22@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ฝุายงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีไม่
เพียงพอสาหรับงานบริการในทุกครั้งและต้องไปยืมวัสดุอุปกรณ์ข้างนอก เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยอย่างเพียงพอและนาไปใช้ในการจัดงานโครงการและประเมินต่างๆของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงต้องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้
เหมาะสมและเพียงพอ
4.ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อให้สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อประหยัดและสะดวกในการบริการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีวัสดุอย่างเพียงพอ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อการบริการ
2. ประหยัดและสะดวกในการให้บริการ
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพนครไทยทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านงาน
บริการ
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีวสั ดุอย่างเพียงพอ
ตุลาคม-ธันวาคม.
งบประมาณ

หน่วยนับ
-

3 เดือน
2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ การปรับปรุงห้องพยาบาล
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง
ตาแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

โทรศัพท์ 0-5536-3095

โทรสาร 0-5536-3095 ต่อ 15, 0-5536-3207

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5401-3835

E-mail Pun_super22@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกัน
และการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราแตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
การกิน อาหารที่ไม่ส ะอาด มลพิษ ที่เกิดจากการจราจร การเผาขยะ จึงทาให้ยุคปัจจุบันนี้เกิ ดการ
เจ็บปุวยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเจ็บปุวยของนักเรียน นักศึกษาจึงจัดทาโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้
ขึ้นมา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
1. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่
ผู้เรียนและครู
2. เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพ
เพิ่มขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพและมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
2. นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการชีพนครไทยได้ใช้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย
ตุลาคม-ธันวาคม.
งบประมาณ

หน่วยนับ
-

3 เดือน
8,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายไชยพร บุญทา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0720375

E-mail. saykikung@gmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ศึกษาความพึ งพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ ส าเร็จ การศึ กษาที่ มีต่อคุ ณลั กษณะหรื อ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ติดตามสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา
2561
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานประกอบการ
2. สถานประกอบการมีความไว้วางใจในนักศึกษาที่มาจากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของ

-

ผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
เชิงคุณภาพ ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

กรกฎาคม – กันยายน 2562

3 เดือน
1,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
......................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ : โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายไชยพร บุญทา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0720375

E-mail. saykikung@gmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นักเรียนในปัจจุบันนั้นมีการดาเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมหลายๆเรื่อง รวมทั้งการ
ตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่คานึงความสามารถและความถนัดความชอบที่แท้จริง การศึกษาข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือกทั้งเนื้อหาสาระการเรียนในสาขาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหลัง
สาเร็จการศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ งานแนะแนวและจัดหา
งาน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา จึงได้จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่ เพื่อ
เปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนสายอาชีพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับวิทยาลัยฯต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดการออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอาเภอนครไทย และอาเภอ
ชาติตระการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิลัยการอาชีพนครไทยเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการ
7. พื้นที่ดาเนินการ :
โรงเรียนสพฐ. และสพม. ในเขตอาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการ
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
ตระหนักตรงกับสายอาชีพ
2. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯเพิ่มขึ้นในแต่ละแผนกวิชา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอาเภอนครไทย

หน่วยนับ
-

และอาเภอชาติตระการ
เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเพิม่ ขึ้น

เชิงเวลา

ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562

เชิงค่าใช้จา่ ย

2 เดือน
9,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
......................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายไชยพร บุญทา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0720375

E-mail. saykikung@gmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ในแต่ละปี
การศึกษานั้ นมีพื้น ฐานจากสภาพแวดล้ อมท้องถิ่น ชุมชนและสถานการศึกษาเดิมที่แตกต่าง เพราะฉะนั้น
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อม ครู/อาจารย์ และสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษา เรียนรู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสถานศึกษาจึงมีความจาเป็นต้องมีการจัดโครงการปฐมนิเทศกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เพื่อ
ความเข้ า ใจ รวมถึง แนวปฏิบั ติอัน เป็ น อัน หนึ่งอั นเดี ยวกั นระหว่า งนัก เรีย นนัก ศึ กษาใหม่ ผู้ ปกครอง และ
สถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบและข้อปฏิบัติของ
วิทยาลัยฯ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานศึกษา
2. ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในสถานศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

-

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

พฤษภาคม – มิถุนายน 2562

2 เดือน
5,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
......................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ : โครงการปัจฉิมผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายไชยพร บุญทา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0720375

E-mail. saykikung@gmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.1 ด้านความรู้
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยัง
ต้องมีความรู้ และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ และก้าวสู่โลกของอาชีพหรือการทางาน เช่น การหางาน การ
สมัครงาน และปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึง เป็นวิธีการให้ข้อมูลงานอาชีพ
ได้
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
จัดอบรมให้ความรู้สาเร็จศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจก่อนจบการศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ผู้สาเร็จการศึกษาพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
2. ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นปี ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้
อย่างถูกต้อง

194

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

-

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ
ก่อนจบการศึกษา

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

มกราคม – มีนาคม 2562

3 เดือน
3,000
บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2562
......................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ : โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล นายไชยพร บุญทา
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0720375

E-mail. saykikung@gmail.com
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
นักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงต้องติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ตลอดจนสารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพื่อจะนา
ข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ทราบข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
2. ได้รับข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เชิงปริมาณ

นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

-

เชิงคุณภาพ

ข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

กรกฎาคม – กันยายน 2562

3 เดือน
2,000 บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ พัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่ งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
พฤษภาคม 2562
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม นามาประยุกต์ใช้ในการวิชาชีพของตนเอง
และการอยู่ร่วมกันในสังคม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
พฤษภาคม 2562
5,000

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็น 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็ นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
7. พื้นที่ดาเนินการ :
มกราคม 2562
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านการเป็นผู้นาที่ดี ผู้ตามที่ดี ระเบียบวินัย การเสียสละ
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ผู้เรียนปวช.1มีลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
พฤษภาคม 2562
20,000

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ วันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ปลูกฝังจิตสานึกให้กับนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
วันเข้าพรรษา กรกฎาคม 62
วันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 62
วันปิยะมหาราช ตุลาคม 61
วันทาบุญขึ้นปีใหม่ มกราคม 62
10,000

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการไหว้ครูช่างครูสามัญ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
มิถุนายน 2562
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

หน่วยนับ

ผู้เรียน มีพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบ
วินัย ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐาน
มิถุนายน 2562
24,000

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
มกราคม 2562
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านการนันทนาการ ดนตรีกีฬา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ผู้เรียน มีพัฒนาด้านการนันทนาการ ดนตรี กีฬา
ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ธันวาคม 2561
25,000

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้นา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้าน
ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่าง
ยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและ
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ : กันยายน 2562
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส่งเสริมผู้เรียนด้านการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ผู้เรียน มีพัฒนาด้านการเรียนรู้ประชาธิปไตย ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
กันยายน 2562
1,000

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ กีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362

E-mail : montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุก
คนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขอื่นๆ ให้ใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียน หรือทางาน ให้เกิด
ประโยชน์ ทั้งยังทาให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกันในหมู่คณะหรือในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬาช่วยทาให้มีคนเรามีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงและ
ยกระดับจิตใจ กีฬายังเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนามนุษย์ นอกจากนั้นเราสามารถส่งเสริมการมีสุขภาพ
ดีและปูองกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆได้
จากความสาคัญของกีฬาดังกล่าว งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงเล็งเห็นว่า ควรส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน
นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม
2. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. ยกระดับจิตใจ การมีน้าใจนักกีฬาของนักเรียน นักศึกษา
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา
2. พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา
3. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา
2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
5,000 บาท

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี มุ่นเชย
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362

E-mail : montreemoonchoei@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เพลงลูกทุ่ง เป็นเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทานอง คา
ร้อง สาเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่ง
ปัจจุบันการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านดนตรีถูกอิทธิพลของชาติตะวันตกและ
ชาติ ต ะวั นออกเข้ามามี บทบาทมากขึ้น ทาให้ค่านิ ย มของเยาวชนและวั ยรุ่นไทยเปลี่ ยนไปตามกระแสของ
ต่างชาติและไม่สนใจศิลปะด้านดนตรีของไทย โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งไทยที่ในปัจจุบันมีผู้นิยมฟังเพลงเพียง
บางส่วนเท่านั้น การส่งเสริมเยาวชนและวัยรุ่นสมัยใหม่สนใจและให้ความสาคัญกับเพลงลูกทุ่งไทย ก็เป็นวิธีหนึ่ ง
ที่ ช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ และส่ ง เสริ ม ศิล ปวั ฒ นธรรมของไทยให้ ค งอยู่ ต่ อ ไป จากที่ ปั จ จุ บั น หลายหน่ วยงานก็เ ริ่ ม ให้
ความสาคัญกับการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาฟังเพลงลูกทุ่งไทย รวมถึงการแสดงความสามารถ การประกวด
แข่งขันต่าง ๆ ทั้งการร้องเพลง การเต้นประกอบจังหวะเพลงลูกทุ่งไทย เป็นต้น หนทางหนึ่งที่จะทาให้นักเรียน
นักศึกษาได้หันมาสนใจเพลงลูกทุ่งไทย ก็คือการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกโดยความร่วมมือ
กันระหว่างนักเรียนนักศึกษาและสถาบันการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
จึงเห็นควรจัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูก ทุ่งไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแก่นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย
โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งไทยต่อไปในอนาคต
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสร้างสรรค์สังคมด้วยบทเพลง
2. เพื่อเป็นการให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
1. นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม
2. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสม
3. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์อันดีต่อ
สถาบันการศึกษาภายนอก
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษา นักศึกษาได้ทราบถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยในแขนงเพลงลูกทุ่งไทย
2. นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
3. นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงความสามารถจากคาแนะนาที่ได้รับจาก
กิจกรรม
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
นักเรียน นักศึกษาจานวนไม่น้อยกว่า 500 คน
นักเรียน นักศึกษามีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยในการ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
มกราคม – มีนาคม 2562
3,000 บาท

หน่วยนับ
คน

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
มิถุนายน 2562
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
คุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ผู้เรียน มีพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
กันยายน 2562
10,000

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ
สถานศึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา

เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ปลูกฝังจิตสานึกให้กับนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
วันเข้าพรรษา กรกฎาคม 62
วันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 62
วันปิยะมหาราช ตุลาคม 61
วันทาบุญขึ้นปีใหม่ มกราคม 62
10,000

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ทาบุญวันสาคัญของชาติไทย ( 5 ธันวาคม )
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
ธันวาคม 2560
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ปลูกฝังจิตสานึกให้กับนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน
ธันวาคม 60
-

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ ตลาดนัดวัฒนธรรมความดีทุกวันศุกร์
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช คาปูอ
ตาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095

โทรสาร 055-363027

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 083-9609412

E-mail : Oioiya_m@hotmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็น 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน
7. พื้นที่ดาเนินการ :
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มิถุนายน – ตุลาคม 2562
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จา่ ย

ตัวชี้วัด
ปลูกฝังจิตสานึกให้กับนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 80
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
มิถุนายน – ตุลาคม 2562
-

หน่วยนับ

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางพรณ์ศริญญา บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทัว่ ไป(ครู)
โทรสาร 055-363207
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ดาเนินการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2562 ซึ่งได้มีนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาจากสถานที่ และต่างสถาบันนั้น ทาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎระเบียบ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องในระดับอุดมศึกษา นั้น
งานครูที่ปรึกษา จึงได้จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ขึ้นเพื่อเป็นการประชุม ชี้แจงทาความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ และการประพฤติปฏิบัติต นที่ถูกต้องและ
เหมาะสม อี กทั้ง เพื่ อให้ ผู้ บ ริ หารและคณาจารย์ข องวิ ทยาลั ย การอาชี พ นครไทยได้มีโ อกาส พบปะ
ผู้ปกครองของนักเรียน และผู้เรียน
อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าเมื่อนักศึกษา ศึกษา
อยู่ในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยแล้วจะเป็นนักศึกษาที่พร้อมด้วย “คุณธรรม แลคุณวุฒิ” ตามปณิธาน
ของวิทยาลัยฯ ต่อไป
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
-เพื่อเป็นการพบปะ กับผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
-เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
เชิงปริมาณ
-ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์
-ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
-ผู้ปกครองมีข้อมูล ที่ถูกต้องในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา
-นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตนในระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
6. กลุ่มเปูาหมาย :
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7. พื้นที่ดาเนินการ:
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู
2. ผู้ปกครองรู้และเข้าใจกฎระเบียบวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
(บาท)

เชิงปริมาณ

1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ปี
การศึกษา 2562 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา
2. นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตนใน
ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร

เชิงเวลา

พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562

เชิงค่าใช้จา่ ย

3,000.00

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมที่ปรึกษา
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางพรณ์ศริญญา บุญมีจวิ
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
โทรสาร 055-363207
E-mail saengaor@gmail.com
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โทรศัพท์ 055-363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าวการ
ประพฤติผิดของนักเรี ยน นั กศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุข ยาเสพติด การประพฤติผิ ด
ศีลธรรม การขาดคุณธรรมจริยธรรมและอื่นๆ ซึ่งมีสาเหตุให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา นั้น
ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการติดตาม ดูแลพฤติกรรม ให้เป็นไปในทางที่ดี และ
ถูกต้อง งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดทาโครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมที่ปรึกษา ของทุกสาขางานเพื่อให้
ครูที่ปรึกษาได้ให้การดูแลแก้ไขปัญหาของผู้เรียนสามารถดาเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
- นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานได้รับการดูแล และได้รับคาปรึกษาอย่างถูกต้อง
- ทุกสาขางานมีมุมให้คาปรึกษาที่มีความพร้อมอยู่เสมอ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
- ทุกสาขางานสามารถให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และมีการจัดเก็บเอกสารของนักเรียน
นักศึกษาที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
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7. พื้นที่ดาเนินการ:
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และทุกสาขางานมีมุมให้
คาปรึกษาที่มีความพร้อมในการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ(บาท)

เชิงปริมาณ

ทุกสาขางานมีมุมให้คาปรึกษาประจาแผนก

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยออกกลางคันไม่
เกินร้อยละ 5

เชิงเวลา

พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562

เชิงค่าใช้จา่ ย

22,000.00

บาท
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
............................................
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อโครงการ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางพรณ์ศริญญา บุญมีจิว
ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)
โทรสาร 055-363207
E-mail saengaor@gmail.com

โทรศัพท์ 055-363095
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-4601698

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าวการ
ประพฤติผิดของนักเรี ยน นั กศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุข ยาเสพติด การประพฤติผิ ด
ศีลธรรม การขาดคุณธรรมจริยธรรมและอื่น ๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว การ
เลียนแบบ การเลือกประพฤติในทางที่ผิด
ดังนั้นการที่จะรู้ถึงปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ
พูดคุ ย และรั บ ฟัง ปั ญ หาและวิ ธีแ ก้ปัญ หาจากผู้ ปกครองและตัว นั กเรี ยน นัก ศึก ษาเพื่อ การกาหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและทาให้การดูแลแก้ไขปัญ หาของ
ผู้เรียนสามารถดาเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :
- ครูที่ปรึกษา ออกเยี่ยมบ้าน หอพัก คัดกรอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับการออกเยี่ยมบ้านพร้อมคัดกรองทุกคน
6. กลุ่มเปูาหมาย :
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

226

7. พื้นที่ดาเนินการ:
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู
2. ครูเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
3. ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ

หน่วยนับ(บาท)
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกคนมีแฟูม
ประวัติและได้รับการคัด กรองพร้อมเยี่ยมบ้าน

เชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยออกกลางคัน
ไม่เกินร้อยละ 5
นักเรียน นักศึกษา ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
และมีเจตคติที่ดีต่อครู

เชิงเวลา

พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562

เชิงค่าใช้จา่ ย

3,000.00

บาท

