
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กันยายน   2561 
 



ค าน า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก นี้ จัดท าขึ้นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และแก้ไขปรับปรุงในปี พุทธศักราช 2545 โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร

จัดการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพท้ังในด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานให้สอดคล้องรองรับกับการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเปล่ียนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐท่ีมุ่งเน้นผลผลิต

เป็นส าคัญ 

 ดังนั้น  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่ง

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางและกรอบใน

การพัฒนาและบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องรองรับตามนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล  ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาบุคลากร และสถานศึกษาต่อไป 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

     วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

    กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
 

เร่ือง/รายการ                 หน้า 

ส่วนท่ี 1  บทน า          1 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   1 

นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา       2 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ         4 

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    5 

ภารกิจและนโยบาย         6 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพนครไทย      9 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ        9 

มาตรฐาน และกลยุทธ์ของสถานศึกษา       11 

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานท่ีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย   14 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร        16 

ข้อมูลบุคลากร          17 

ข้อมูลนักเรียน  นักศึกษา         20 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561       22 

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     23 

สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      25 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ2562 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

    งานบุคลากร      

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน    39 

โครงการการจัดองคค์วามรู้ทัศน์ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง  41 

โครงการจิตใส กายแกร่ง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า      43 

โครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย      45 



สารบญั(ต่อ) 
 

เร่ือง/รายการ                 หน้า 

      งานพัสดุ 

โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์       48 

 งานอาคารสถานท่ี 

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 50 

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  52 

โครงการพัฒนาส านักงาน งานอาคารสถานท่ี      54 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย     56 

     งานทะเบียน 

โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561   58 

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.   60 

โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช. และ ปวส.  62 

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานทะเบียน      64 

โครงการงานทะเบียนสัญจร        66 

 งานประชาสัมพันธ ์

โครงการคนดี คนเก่ง         68 

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัคนักเรียนนักศึกษาฯ     70 

 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

    งานประกนัคุณภาพฯ       

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา    72 

     งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมฯ 

โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการประจ าปีการศึกษา 2561    74 

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561   76 

โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู ประจ าปีการศึกษา     78 

โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนรายวิชาโครงการ    80 



     สารบญั(ต่อ) 
 

เร่ือง/รายการ                 หน้า 

 งานความร่มมือฯ 

โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ      82 

โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย    84 

     งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

โครงการซ่อมบ ารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา  86 

โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ  88 

โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา  90 

โครงการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรกุระบบฐานข้อมูลและป้องกันไวรัส   92 

     งานวางแผนและงบประมาณ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  94 

    งานส่งเสริมฯ 

โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศกึษาในสถานศึกษา(การศึกษาดูงาน)  96 

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ)   98 

โครงการเพ่ิมศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศกึษาในสถานศึกษา(การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ) 100 

 ฝ่ายวิชากร 

      งานหลักสูตรการเรียนการสอน 

โครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนระดับ ปวช. 1   102 

โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Open House     104 

โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ    106 

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ   108 

โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน     110 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 112 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   115 

 



สารบญั(ต่อ) 
 

เร่ือง/รายการ                 หน้า 

 งานวัดผลและประเมินผล  

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)     117 

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ         119 

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก  121 

 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงานในสถานประกอบการ ร่วมกับสถานประกอบการ  123 

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี 126 

โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ  128 

โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ   130 

โครงการเพ่ิมระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  132 

        งานส่ือการเรียนการสอน 

โครงการสร้างส่ือแอนิเมช่ัน ด้วยโปรแกรม Office 365     134 

     งานวิทยบริการและห้องสมุด 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดวิทยายาลัยการอาชีพนครไทย    136 

โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี        138 

     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 

โครงการพัฒนาห้องพลศึกษา        140 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการเรียนการอสน      142 

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์        144 

โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์      146 

โครงการ English Day         148 

โครงการ Christmad Day        150 

โครงการอนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒธรรม      152 

โครงการพัฒนาห้องเรียน Thai classroom       154 

     



 

สารบญั(ต่อ) 
 

เร่ือง/รายการ                 หน้า 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  

 งานโครงการพิเศษฯ  

โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ        156 

โครงการเทศบาลและ อบต. เคล่ือนท่ี       158 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)      160 

โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2561   162 

โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการและวิชาชีพ      164 

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียนสังกัด สพฐ. หน่วยงานของรัฐและเอกชน  166 

โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัดและอ าเภอเคล่ือนท่ี     168 

โครงการชีววิถึเพื่อการพัฒนาอย่างยงัยืน       170 

     งานปกครอง 

โครงการตรวจเย่ียมหอพักนักศึกษา       172 

โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน     174 

โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดและอาวุธในสถานศึกษา      176 

โครงการพัฒนาโรงจดรถนักเรียน นักศึกษา       178 

     งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา        180 

โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดในนักเรียน นักศึกษา      182 

โครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ       184 

โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล        186 

     งานแนะแนวอาชีพฯ  

โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2561  188 

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ       189 



สารบญั(ต่อ) 
 

เร่ือง/รายการ                 หน้า 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่       191 

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา       193 

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาฯ       195 

     งานกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการพัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม        197 

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ      199 

โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      201 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร ์และข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน 

 

พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชพีให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม 

4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดบัฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของ

ประเทศ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และ

การฝึกอบรมวิชาชีพ 

6. วิจัย สรา้งนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชพี และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7. ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชพี 

 

ยุทธศาสตร์และข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
 2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชพีให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจดัการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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นโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา “เรียนฟรีมีงานท า มีรายได้ระหว่างเรียน” 

 1.1 พัฒนาศูนย์อบรมอาชีวศกึษา 

 1.2 เทียบโอนประสบการณ์สายอาชพีจบปวช. ได้ใน 8 เดือน 

 1.3 จัดตั้งสถาบันการอาชวีศึกษา 

 1.4 จัดตั้งและขยายศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนFix It Center 

 1.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สนับสนุน OTOP 

  1.6 ขยายให้มีผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มข้ึน 

 1.7 ลดการออกกลางคัน 

 1.8 ขยายโอกาสในการศึกษาด้านอาชวีศึกษาถึงระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

 1.9 สอนวิชาชีพ เพื่อคนพิการในสถานศึกษา 

 1.10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1.11 จัดอาชีวศึกษาและพัฒนาอาชพี สรา้งงานสรา้งรายได้ในกลุ่มพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 

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

 มาตรฐานวิชาชพี 

 2.5 พัฒนาแนวทางการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง 

 2.6 ร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเรียนการสอน และฝึกงานในสถานประกอบการ 

 2.7 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การบริการสังคม จิตอาสาและกีฬา 

ด้านคุณภาพสถานศึกษา 

 2.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 2.9 ยกระดับมาตรฐานสถานศกึษาโดยอิงผลการประเมินของสมศ.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 ด้านอาชีวศกึษา 

 2.14 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

ด้านคุณภาพคร ู

 2.15 ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะครูอาชีวศึกษา 

 2.16 พัฒนาครู โดยใช้เครือข่าย/สมาคมวิชาชีพ 

 2.17 พัฒนาระบบนิเทศภายใน 

 2.18 เร่งยกระดับวิทยฐานะ 

มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการ “การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับเชื่อม่ัน มี

เอกภาพ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน” 

 3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพ 

 3.2 น าระบบ ICT มาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

 3.3 บริหารงานบุคคล โดยใชห้ลักธรรมาภิบาล 

 - ดูและและแก้ปัญหาครูจ้างสอนและใบประกอบวิชาชีพ 

 - สรา้งขวัญ ก าลังใจ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าขององค์กร 

 3.4 ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 3.5 จัดสรรงบประมาณ / ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 - ครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน 

 - สถานศึกษาขนาดเล็ก 

 3.6 กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณ 
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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 พัฒนาคุณภาพการอาชวีศึกษา 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล               บริหารงานประจ า 

 น าภาพลักษณ์ท่ีดี                     ใช้เทคโนโลยีบริหาร 

 ประสานเครือข่าย                    ขยายทวิภาคี 

 ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น            หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชพี 

 เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า   พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

 1.ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 

 2.พัฒนาครูและองค์กร 

 3.เน้นสอนระบบทวิภาคี 

 4.น าสิ่งดีดีสู่สังคม 

 5.เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ ์

 6.สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สูน่ักศึกษา 

 7.พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลย ี

 8.ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 

 9.เน้นท างานประสานชุมชน 

 10.เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ภารกิจและนโยบาย 

 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555- 2569 คณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้ 

 1) ดา้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 

  1.1) รักษาเปา้หมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.  

  1.2) ลดปัญหาการออกกลางคัน  โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/

ดูแลรายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ

กลุ่มเป้าหมายใน  50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง 

 1.3) จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา  

 1.4) เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา  

 1.5) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ 

นักเรียนและผู้ปกครอง  

 2) ดา้นการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 

  2.1) จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชพี การขยายกลุ่มเป้าหมาย  

 2.2) จัดตั้งสถาบันการอาชีวศกึษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและ

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

  2.3) จัดตั้งสถานศึกษาอาชวีะอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 

  2.4) ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ 

และการจัดหลักสูตรอาชีวะทอ้งถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 

 2.5) มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น

       นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัด

อาชีวศึกษา เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่  ครัวไทยสู่ครัวโลก  พลังงานทดแทน  

โลจิสติกส์/รถไฟความเร็วสูง  อัญมณี ยานยนต์  ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ 

  2.6) ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชวีะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และอาชวีะเพื่อคนพิการ  

อาชีวะวัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ

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

  2.7) สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ  

อปท.   และภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ 

  2.8) จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ

อินเตอร์  และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์ 

  2.9) เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อ

การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio network)  

 3) ยกระดับคุณภาพการจัดอาชวีศึกษา 

  3.1) ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสรา้งความเข้มแข็งใน

การพัฒนา และยกระดับคุณภาพการจัดอาชวีศึกษาโดย  

  - พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning 

 Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณจ์ากการเรียนในสถานที่จริง/

 สถานการณ์จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ 

  - พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถา่ยทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครูรุ่นใหม่ 

 (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล 

  - สรา้งความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมนิ

 คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  

  - ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามความ

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

  - ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียน

การสอนส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการ

สอน 

  - พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อ

พัฒนาคุณภาพ 

  - จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

  3.2) ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา มีขีด

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

การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ  พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based  

Technology Based Green Technology  และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้าน

พฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/

แก้ไขการทะเลาะวิวาท  

 3.3) เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพิ่มจ านวนสถานศึกษา 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 โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตาม

นโยบาย, การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้

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  

 - ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุ่น  เดนมาร์ก

 เยอรมัน ฯ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์   

จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา   

  
ปรัชญา 

ล้ าเลิศวิชาการ  ช านาญวชิาชีพ 
เร่งรีบตรงเวลา  พัฒนาสังคมไทย 

วิสัยทัศน์  (Vision)   
มุ่งม่ันจัดการอาชีวศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดี   สู่สังคมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
   

พันธกิจ  (Mission)   
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

สถานประกอบการ และด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 2  สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

สถานประกอบการ และด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 1. ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน

หน่วยงานและบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 2. ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ด้านความรู้ด้านวชิาชีพ จริยธรรม น าไปประยุกต์ใช้ในสถาน

ประกอบการ และชุมชน 

 3.  พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชพีตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และหลัก 

 4.  พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และน าไปใชไ้ด้

อย่างเหมาะสม 

พันธกิจที่ 2  สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

 1.  ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ให้มีการจัดท าโครงงาน สิ่งประดษิฐ์ 

งานวิจัย ที่น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศ 

 2.  ส่งเสริมการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 1.  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวสิยัทัศน์ของผู้บริการในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน

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 ก าหนดใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 3 ก าหนดใหสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จึงได้พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อใชในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝกอบรม
วิชาชีพ ซึ่งมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 
มาตรฐาน 11 ประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ให มี
ความรู มีทักษะและการประยุกตใชเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และ
มีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเนนความรู เชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง 
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกตใช  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต
เป็นไปตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
และการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะ
ที่ดี   

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่
ดี ภูมิใจและรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหนาที่ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิต
สาธารณะ และมีจิตส านึกรักษสิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑ ที่ก าหนด ใชหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในการจัดการ เรียนการสอนที่เนนผู้ เรียนเป็นส าคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต
นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   

สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชาวิชา
เพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ        

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พรอมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและ
วิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เนนผู้เรียน เป็นส าคัญตอบสนองความตองการของผู้เรียนทั้งวัยเรียน
และวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา   แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือข
อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน 
ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหถูกต้องครบถวนสมบูรณ  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ    
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หอง

ปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนย์วิทยบริการบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และ
งบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ   
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่

หน่วยงานตนสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
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มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมเห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพื่อสร้างสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
  สถานศึกษามีการสรางความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ โดยใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแหงกา
รเรียนรู  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย    
  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค งานวิจัย 
โดยผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถ
น าไปใชประโยชนได้ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสู่สาธารณชน  
 มาตรฐานที่ 4 การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน  นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้าน
การจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง  ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์(Creative thinking) 
ด้วยการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์  หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชา  และน ามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่ง
ทุนและองค์ความรู้ธุรกิจ  เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้แก่ผู้เรียนให้สามารถประกอบธุรกิจได้ 
 
 4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ 
 สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพ มีการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษา  
สามารถประกอบธุรกิจของตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดจากธุรกิจเดิม 
 4.2 ด้านการพัฒนาทักษะการด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะการด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์          
(E-Commerce) เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  สามารถด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น
เครื่องมือ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบันและอนาคต 
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ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัย 

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

      สภาต าบลเนินเพิ่มได้มอบท่ีดินสาธรณประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซ ายาง หมู่ที่ 3ต าบล
เนินเพิ่ม อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 205 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ให้แก่ กรม
อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ส าหรับเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งกระทรวง 
มหาดไทยได้อนุมัติในหลักการให้กรมอาชีวศึกษา ใช้ที่ดินดังกล่าว ส าหรับสร้างวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0718/12580 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 โดยนายสุขวิช 
รังสิตพล  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เริ่มเปิดด าเนินการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 20 ปี 

 
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 ชื่อสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 ชื่อภาษาอังกฤษ  Nakhonthai Industrial and Community Education College 
 ที่ตั้ง  เลขที่  179  หมู่  3  ต าบลเนินเพิ่ม  อ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 
  โทรศัพท์ 0-5536-3095 
  โทรสาร  0-5536-3207 
  เว็บไซต ์ http://www.ntic.ac.th 
   อีเมล ์  phitsanulok04@vec.mail.com 
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เนื้อที่ของสถานศึกษา 

205 ไร่  1 งาน  75  ตารางวา  มีอาคารรวมทั้งสิ้น  15  หลัง 
  1.  อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 
        อาคารเรียน    จ านวน    2   หลัง 
  2.  อาคารประกอบ 
   โรงฝึกงาน    จ านวน   2   หลัง 
   อาคารอ านวยการ   จ านวน   1   หลัง 
   หอประชุม    จ านวน   1   หลัง 
   ห้องน้ าห้องส้วม    จ านวน   3   หลัง 
   โรงจอดรถ    จ านวน  1 หลัง 
   อาคารพัสด ุ    จ านวน  1 หลัง 
   อาคารวิทยบริการ   จ านวน   1 หลัง 
  3.  อาคารที่พักอาศัย 
   บ้านพักผู้อ านวยการ   จ านวน   1   หลัง 
   บ้านพักข้าราชการครู 6 ยูนิต  จ านวน  1 หลัง 
   บ้านพักครู  6  ยูนิต   จ านวน   1   หลัง 
  4.  ถนน  คศล.      4,304   ตารางเมตร 
 
อัตลักษณ์ (นักศึกษา) 
   มีใจบริการ 
เอกลักษณ์ (วิทยาลัย) 
   พัฒนาอาชีพสู่สังคม 
สีประจ าวิทยาลัย 
   สีน้ าเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ก้าวหน้าด้านการอาชีพ 
   สีขาว  หมายถึง  ศาสนธรรม  ความบริสุทธิ์ 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย 
   ต้นพญาสัตบรรณ 
ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
   ดอกลีลาวดี 
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          แผนภูมโิครงสร้างการบริหาร 
          วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสุภาวดี  บญุนาค 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสมพร  บุญนาค 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
นายธเนศ  คงวังทอง 

ฝ่ายวิชาการ 
นายพัฒน์คณวัชร์  นวมเฟื่อง 

 

ฝ่ายแผนงานฯ 
นายสมพร  บุญนาค 

 

งานบุคลากร 
นายรังสรรค์  ทองสินธุ ์

งานการเงิน 
นายชาตรี ยอดชา้ง 

งานการบญัช ี
นายจักรพงษ์ เปีย้ปลูก 

 
งานพัสด ุ

นายสมชาย  จันทร์ศร ี

งานอาคารสถานที ่
นายวิรัตน์  จันทร์ตร ี

งานทะเบยีน 
นางสาวศศิธร  อินกอง 

งานประชาสัมพันธ ์
นายกมล  โชติรตัน์ 

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวสุดาพร  นาคพรม 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายประณต งานนันไชย 

งานความร่วมมือ 
นางสาววราภร  จันทร์ชยั 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
นางศรินท์ทิพย์  ยอดชา้ง 

 

งานประกันคุณภาพฯ 
นางศรินท์ทิพย์  ยอดชา้ง 

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ 
นางรัตณาวรรณ ์ โพธิ์ปลัด 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นายอัคเดช ค าป้อ 

งานครูที่ปรึกษา 
นางพรณ์ศริญญา  บญุมีจิว 

งานปกครอง 
นายมนตรี มุ่นเชย 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
นายไชยพร  บญุทา 

 

งานสวัสดิการนักเรยีนนักศึกษา 
นางสาวอาลิษา  เมืองพระฟาง 

งานโครงการพิเศษฯ 
นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร ์

แผนกวิชาสามญัพันธ ์
นางสาวปรยีาพชัร อินตา 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายสราวุฒิ  ด้วงรอด 

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 
นายยมนา  คีรีรัตน์สกุล 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์
นางสาวไพเราะ พุทธสอน 

แผนกวิชาการบัญช ี
นางสายชล  แหยมมั่น 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นายธนัชกร  คงทัน 

แผนกวิชาชา่งยนต ์
นายสันติวุฒิ  ค าภ ู

งานวัดผลและประเมินผล 
นายสันติวุฒิ  ค าภ ู

งานอาชีวศึกษาระบบทวี
ภาค ี

นางสุชาดา  โพธิ์พล 
งานวิทยบริการฯ 

นางสาวปทัมา  วงษต์า 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวิหก ปัตไทสงค ์

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางลัดดาวัลย์  ก้ัววิจง 

ผู้อ านวยการ 
นางมลฑา  ทรัพย์ประชา 
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   อัตราก าลัง ปี 2561     ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561

ผู้ใหข้้อมูล นางสาวจันทร์แรม  ด่อนดี

              อัตราก าลังของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย      มบุีคลากรทั้งสิ้น  71 คน

ก. ข้าราชการ 13 คน

1 ผู้บริหาร 4 คน

2 ข้าราชการครู 9 คน

3 ข้าราชการพลเรือน คน  

ข. ลูกจ้างประจ า คน

1 ท าหน้าที่สอน คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน คน

ค. พนักงานราชการ 9 คน

1 ท าหน้าที่สอน 9 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน คน

ง. ลูกจ้างช่ัวคราว 49 คน

1 ท าหน้าที่สอน 21 คน

2 ทั่วไป/สนับสนุน 28 คน

จ. มข้ีาราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ คน

ฉ. มข้ีาราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง คน

1 ข้าราชการ - คน

2 ลูกจ้างประจ า - คน

ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 67 คน

ก. ครผูู้สอน 39 ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 28 รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 คน 7 คน 7 คน

 - ปวช./ม.6 คน 2 คน 2 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี คน 8 คน 8 คน

 - ปริญญาตรี 30 คน 11 คน 41 คน

 - ปริญญาโท 9 คน คน 9 คน

 - ปริญญาเอก คน คน คน
รวม 39 คน รวม 28 คน 67 คน

 ข้อมูลบุคลากร

วิทยาลัย การอาชีพนครไทย
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ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินทีจ่้าง
ก. ครผูู้สอน 42 ข. เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน 25 รวม

 - จ้างด้วยงบบคุลากร 18 คน คน 18 คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน 10 คน คน 10 คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 14 คน 25 คน 39 คน

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

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ ……………… คน ……………… คน ……………… คน
รวม 42 คน รวม 25 คน 67 คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ รวม 9 คน (ข้าราชการคร ูและข้าราชการพลเรอืน)

1. นางศรินทท์พิย์

2. นายสันติวุฒิ

3.นางสาวปรียาพชัร อินตา

4. นางสาวศศิธร

5. นายจักรพงษ์

6. นายชาตรี

7. นางสาวพมิพใ์จ โครงการ หน.การเงิน

8. นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง หน.งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

9. นายไชยพร บญุทา คอมพวิเตอร์และการบ ารุงรักษา หน.งานแนะแนวอาชีพฯ

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

หน.งานทะเบยีน

หน.งานการบญัชี

หน.งานพสัดุ

ป.ตรี

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

โครงการ

พลศึกษาเพือ่พฒันาสุขภาพ

ป.โท ภาษาไทยเพือ่อาชีพ

เปยีปลูก

ยอดช้าง

ส้ิวอินทร์ ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอตุสาหกรรม

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

หน.งานประกันคุณภาพ

ปฏิบัติหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ยอดช้าง

ค าภู

สอนวิชา

หน.งานวัดและประเมินผล

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์

คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1

โครงการ

ภาษาอังกฤษฟงั - พดู2อินกอง
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 พนักงานราชการ รวม 9 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1.นางสายชล

2.นางสุชาดา

3.นายณัฐดนยั

4.นายยมนา

5.นางพรณ์ศริญญา

6.นางรัตณวรรณ์ โพธ์ิปลัด หน.ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกจิ

7.นางสุภาวดี

8.นายธนชักร

9.นางสาววราภร

 ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 49 คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

1.นายวิรัตน์

2.นายมนตรี

3.นางสาวไพเราะ

4.นางสาวสุดาพร 

5.นายทรงวุฒิ

6.นายอนวัุตร

7.นายอัคเดช

8.นายสราวุฒิ

9.นางาสาวอาลิษา

10.นายประณต

11.นายวิหก

12.นายอนนต์

13.นายวันชัย

14.นายกมล

15.นางสาวปทัมา วงษ์ตา หน.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด

16.นายสุขเกษม ทพิย์วงษา ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2

ป.ตรี หุน้ยนต์เบือ้งต้น หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนกิส์

ป.โท การขายเบือ้งต้น 2 หน.งานบริหารทัว่ไป

พรมภาพ

ป.ตรี เคร่ืองส่งวิทยุ หน.งานส่ือการเรียนการสอน

ป.ตรี โครงการ จนท.งานวัดผลและประเมินผล

เมืองพระฝาง

งานนนัไชย

ปฒัไทสงค์

ด้วงรอด

ป.ตรี พลังงานและส่ิงแวดล้อม หน.งานสวัสดิการนกัเรียนนกัศึกษา

ป.ตรี โครงการ หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

พลขันธ์

ป.ตรี โปรแกรมตารางค านวณ หน.งานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา

ป.ตรี วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม หน.งานปกครอง

ค าปอ้

ป.ตรี โครงการ จนท.งานวัดผลและประเมินผล

ป.ตรี โครงการ

ป.ตรี โครงการ จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ป.ตรี โครงการ หน.งานประชาสัมพนัธ์

ทนทาน

โชติรัตน์

ป.ตรี

ป.ตรี

ระบบจัดการฐานข้อมูล

จนท.งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา

จันทร์ตรี

มุ่นเชย

ป.ตรี โปรแกรมประมวลผลค า หน.งานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ

ป.ตรี การบญัชีเบือ้งต้น 2 หน.งานวางแผนและงบประมาณ

ชานวัุตร์

พทุธสอน

ป.ตรี โครงการ หน.งานโครงการพเิศษและการบริการชุมชน

นาคพรม

ป.ตรี งานทดลองเคร่ืองกล หน.งานอาคารสถานที่

บญุนาค

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

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

คงทนั ป.ตรี เทคนคิหุน่ยนต์ หน.แผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง

จันทร์ชัย ป.ตรี ดิจอตอลประยุกต์ หน.งานความร่วมมือ

โพธ์ิพล

บญุมิจิว

ป.โท คณิตศาสตร์ไฟฟา้ หน.งานบคุลากร

ป.ตรี วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม หน.แผนกวิชาเทคนคิพืน้ฐาน

จันทร์ศรี

คีรีรัตนส์กุล

ป.โท การบญัชีเบือ้งต้น 2 หน.ครูทีป่รึกษา

ป.โท หุน้ยนต์เบือ้งต้น หน.งานทวิภาคี

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา

แหยมมั่น ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่

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

การเปน็ผู้ประกอบการ หน.สาขางานการบญัชี
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17.นายเสฏฐพล มาลา จนท.งานส่ือการเรียนการสอน

18. นายราชัน ขันตีมิตร โครงการ จนท.งานโครงการพเิศษฯ

19. กฤตธน บญุลือ วงจรดิจิตอล จนท.งานส่ือการเรียนการสอน

19.นายวิศธวัฒร์ บญุภักดี การติดต้ังไฟฟา้นอกอาคาร จนท.งานอาคารสถานที่

20. นายวิทยา เพิม่ค า งานเคร่ืองยนต์ดีเซล จนท.งานปกครอง

21. นางาสาวจณิฏตา

22.นางอรษา

23.นางศิรัญญพร

24.นางศุพทัธนนัท์

25.นางสาวสุพตัรา

26.นางสาวธิดารัตน์

27.นางสาวจันตณา

28.นางสาวชลธิชา จนท.งานทวิภาคี

30.นางสาวนติยา จนท.งานบริหารงานทัว่ไป

31.นางสาวจันทร์แรม จนท.งานบคุลากร

32.นางสาวสุกันยา จนท.งานวิจัยพฒันาฯ

33.นางสาวธนชัพรศรณ์ จนท.งานวัดผลและประเมินผล

34. นางสาวชนกสุดา จนท.งานการบญัชี

35. นางสาววิภาวรรณ์ ผ่องอ่วย จนท.งานพสัดุ

36. นางสาวชาลีนา กล่ินเกตุ จนท.งานการเงิน

37. นางสาวมณทณัช ชะนะศรี จนท.งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา

38. นางสาวกานดา แก้วปอ้งปก จนท.งานแนะแนวฯ

39. นางสาวภัทราวดี ด่อนแผ้ว จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

40. นางเบญมาศ นกัการภารโรง

41. นายบญุทนั นกัการภารโรง

42. นายล าดวน จันทร์ปอ้ง นกัการภารโรง

43. นายวสิฏฐ์พล นกัการภารโรง

44. นายธานนิทร์ นกัการภารโรง

45. นายสราวุฒน พนกังานขับรถยนต์

46. นายหลักชัย คุตระกูล

47. นายอุใด เพชรบรูณ์ปี้

48. นายอนสุาร เอี่ยมโอด

49. นายทุง่ ทานนท์

ป.ตรี

ป.6 -

ป.6

พนกังานรักษาความปลอดภัย

พนกังานรักษาความปลอดภัย-

ปวส. -

ป.6 - พนกังานรักษาความปลอดภัย

พนกังานขับรถยนต์

ตานาแฝก ปวส.

ค าภา ป.6 -

พรมสิงห์ ป.6 -

สอนนนท์ ม.6 -

วงษ์ด่อน ป.6 -

ค าภา ปวส. -

ม.3 -

ด่อนดี ป.ตรี -

ศรีวิชัย ปวส. -

แสงรอด ป.ตรี -

บริุนทร์รัตน์

เขียวข า

แก้วปอ้งปก

ด่อนแผ้ว

งูนิม่

โถงโฉม ป.ตรี -

แสงนภากาศ ป.ตรี -

ปวส. - จนท.งานกิจกรรมนกัเรียนนกัศึกษา

ป.ตรี - จนท.งานพสัดุ

ป.ตรี - จนท.งานการบญัชี

ป.ตรี - จนท.งานการเงิน

ป.ตรี - จนท.งานทะเบยีน

สุค าภา

สอนนนท์

ป.ตรี - จนท.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด

ปวส. - จนท.งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

ป.ตรี

ป.ตรี

หุน่ยนต์เบือ้งต้น

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

ป.ตรี

ปวส.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวส.

-

-

-

-

-

-
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1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 204 126 146 476 116 128 244 720

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 76 37 54 167 31 32 63 230

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟา้ก าลัง 60 43 40 143 33 51 84 227

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนกิส์ 23 15 6 44 8 5 13 57

2. ประเภทวิชา พาณิชยการ

 - สาขาวิชา/งาน การบญัชี 25 17 15 57 34 28 62 119

 - สาขาวิชา/งาน คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 20 14 31 65 10 12 22 87

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

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

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

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

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 1,839       คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตรปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 1,119 คน 2.4 หลักสูตรระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตรอื่น ๆ …………… คน

ข้อมลูนักเรยีน นักศึกษา

จ านวนนักเรยีนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรียนที่ 2/2561(ปีปัจจุบัน)

2,958

3,678

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

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 ป่ีที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ป่ีที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 280 204 126 610 360 116 476 1,086

1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม

 - สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ 80 76 37 193 80 31 111 304

 - สาขาวิชา/งาน ไฟฟา้ก าลัง 80 60 43 183 80 33 113 296

 - สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนกิส์ 40 23 15 78 40 8 48 126

2. ประเภทวิชา พาณิชยการ

 - สาขาวิชา/งาน การบญัชี 40 25 17 82 80 34 114 196

 - สาขาวิชา/งาน คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 40 20 14 74 80 10 90 164

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

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

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

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

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2562) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 8,050 คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน .......... คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) 5,600 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. .......... คน 2.4 หลักสูตอืน่ ๆ ………… คน

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรยีน นักศึกษา

13,650

ปีการศึกษา 2561  (ปีต่อไป) 

14,736

ภาคเรียนที่ 1/2562(ปีต่อไป)

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

รวมทั้งสิ้น

เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะสั้น
สิ่งประดิษฐ์/

หุ่นยนต์

วจัิยสร้าง

องค์ความรู้
รวม

1.โครงการ

ยกระดับการจัด

ศึกษาระบบทวิ

ศึกษา

2.โครงการเร่ง

ประสิทธิภาพ

การสอน

3.โครงการ

ออกกลางคัน

4.โครงการ Fix 

It Center

5.โครงการ

ส่งเสริมการ

ประกอบ

อาชีพอิสระ

6.โครงการ

จัดหา

บุคลากร

สนับสนุนเพ่ือ

คืนครู

7.โครงการ

ส่งเสริมฯ(ลด

เวลาเรียน)

8.โครงการ

ผลิตพัฒนาฯ

9.โครงการ

พัฒนารูปแบบฯ

10.โครงการ

ปลูกจิตส านึกฯ

11.โครงการ

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. แผนงาน สร้าง

และกระจาย

โอกาสทางการศึกษา
1,397,899.33      844,195.19    2,058,176.49    136,000.00    -         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   8,227,221.54    

 - งบบุคลากร -                -                -                  

 - งบด าเนินงาน 1,397,899.33      844,195.19    2,058,176.49    136,000.00    4,436,271.01   -                4,436,271.01    

 - งบลงทุน -                -                -                  

 - งบเงินอดุหนุน -                -                -                  

 - งบรายจา่ยอื่น -                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    

 2. แผนงาน .....................

 - งบบุคลากร 
 - งบด าเนินงาน
 - งบลงทุน

 - งบเงินอดุหนุน

 - งบรายจา่ยอื่น

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัย  การอาชีพนครไทย

ผลผลิต

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2561) ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

แผนงาน/งบรายจ่าย
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รวมทั้งสิ้น

3,061,800.00    674,000.00     637,395.00     4,373,195.00   60,000.00  20,000.00     1,545,000.00    476,425.00     4,292,040.00   2,419,583.00    13,106,243.00       

   งบบุคลากร

 - เงินเดือนข้าราชการ 3,985,320.00     -                -                -  - 3,985,320.00   -          -        -              -                -                -                -                 -                 3,985,320.00         

 - เงินวิทยฐานะ 354,900.00        -                -                -  - 354,900.00      -          -        -              -                -                -                -                 -                 354,900.00           

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

 - เงินตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

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

 - เงิน อืน่ๆ -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,424,360.00     -                -                -  - 2,424,360.00   -          -        -              -                -                -                -                 -                 2,424,360.00         

 - ค่าจา้งครูจา้งสอนชั่วคราว 966,000.00        -                -                -  - 966,000.00      -          -        -              -                1,434,720.00   1,434,720.00    -                 2,400,720.00         

 - ค่าจา้งลูกจา้งชั่วคราว -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                2,155,320.00   2,155,320.00    -                 2,155,320.00         

 - ค่าครองชีพลูกจา้งชั่วคราว -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                702,000.00     702,000.00       -                 702,000.00           

   งบด าเนินงาน -                -                 -                      

   ค่าตอบแทน -                

 - ค่าเช่าบา้น -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

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

 - เงินค่าตอบแทนเกนิภาระงาน 387,000.00        387,000.00      156,600.00      -  - 930,600.00      -          -        -              387,000.00      -                -                387,000.00       -                 1,317,600.00         

ส่วนที่ 3

 สรปุงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

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

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

 - ค่าตอบแทน อืน่ๆ 18,000.00         -                -                -  - 18,000.00       -          -        -              -                -                -                -                 -                 18,000.00             

    ค่าใช้สอย -                

 - ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 80,000.00         20,000.00       150,000.00      -  - 250,000.00      -          -        -              100,000.00      50,000.00       -                150,000.00       200,000.00      600,000.00           

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การศึกษา 5,000.00           -                15,000.00        -  - 20,000.00       -          -        -              -                -                -                -                 50,000.00        70,000.00             

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

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

 - ค่าจา้งเหมาบริการ 306,000.00        -                -                -  - 306,000.00      -          -        -              -                -                -                -                 -                 306,000.00           

 - ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 48,300.00         -                -                -  - 48,300.00       -          -        -              -                -                -                 -                 48,300.00             

    ค่าวัสดุ

 - วัสดุส านักงาน 160,000.00        10,000.00       10,000.00        -  - 180,000.00      -          -        -              -                -                -                -                 40,000.00        220,000.00           

 - วัสดุการศึกษา 200,000.00        200,000.00      200,000.00      -  - 600,000.00      -          -        -              -                -                -                -                 -                 600,000.00           

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

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

 - วัสดุงานบา้นงานครัว 10,000.00         -                -                -  - 10,000.00       -          -        -              -                -                -                -                 90,000.00        100,000.00           

 - วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000.00         -                -                -  - 10,000.00       -          -        -              -                68,000.00       -                68,000.00        -                 78,000.00             

 - วัสดุกอ่สร้าง 80,000.00         -                -                -  - 80,000.00       -          -        -              -                -                -                -                 50,000.00        130,000.00           

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

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

     ค่าสาธารณูปโภค(ข้ันต่ า) -                
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

 - ค่าไฟฟา้ 220,000.00        20,000.00       -                -  - 240,000.00      -          -        -              200,000.00      -                -                200,000.00       220,000.00      660,000.00           

 - ค่าน้ าประปา 48,000.00         10,000.00       -                -  - 58,000.00       -          -        -              70,000.00        -                -                70,000.00        44,000.00        172,000.00           

 - ค่าไปรษณีย์ 3,000.00           3,000.00         -                -  - 6,000.00         -          -        -              6,000.00         -                -                6,000.00          -                 12,000.00             

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

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

      งบลงทุน

        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

อาคารเรียนและปฏิบติัการพืน้ที่ไม่ต่ ากว่า 

1,920 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง
11,497,300.00    11,497,300.00   11,497,300.00       

     ค่าครภัุณฑ์

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1จ านวน  

1 เคร่ือง @ 130,000 บาท
130,000.00      130,000.00           

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 (จอขานดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 

เครือง @22,000 บาท

44,000.00        44,000.00             

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

พมิพ ์(Ink Tank printer) จ านวน 2 

เคร่ือง@4,300 บาท

8,600.00          8,600.00               

อปุกรณ์กระจานสัญญาณ(L2 switch) ขานด

 24 ช่อง แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง @6,200

 บาท

12,400.00        12,400.00             
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

เคร่ืองมับติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 

ขานด 3,500 ANSI Lumens จ านวน 3 

เคร่ือง @ 30,300

909,000.00      909,000.00           

เคร่ืองถ่านเอกสารระบบดิจติอล(ขาว-ด า) 

ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จ านวน 1 

เคร่ือง@100,000 บาท

100,000.00      100,000.00           

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง

 @ 13,000 บาท
13,000.00        13,000.00             

หอง้ปฏิบติัการทางภาษา 1,500,000.00     1,500,000.00         

     -  งบเงินอุดหนุน

 - ส่ิงประดิษฐคนรุ้นใหม่* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

 - หุน่ยนต์อาชีวศึกษา* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

 - โครงงานวิทยาศาสตร์* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

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

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

 - การหารายได้ระหว่างเรียน* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

 - นักเรียนจงัหวัดชายแดนภาคใต้* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

 - วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

     -  งบรายจ่ายอ่ืนๆ

 - โครงการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 10,000.00  10,000.00        10,000.00             
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

 - โครงการกระจายโอกาศทางการศึกษา* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

 - โครงการออกกลางคัน* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

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

 - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา* -                  -                -                -  - -                -          -        -              -                -                -                -                 -                 -                      

     โครงการ

ฝ่ายบรหิารทรพัยากร

งานบุคลากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพือ่เพิม่

ศักยภาพในการปฏิบติังาน
4,000.00           4,000.00         4,000.00          4,000.00               

โครงการจดัองค์ความรู้ทัศนศึกษาดูงานเพือ่

เพิม่ศักยภาพการพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื่อ
-                -                 200,000.00      200,000.00           

โครงการจดิใสกายแกร่งเพือ่คุณภาพชีวิตที่

ดีกว่า
3,000.00         3,000.00         3,000.00          6,000.00               

โครงการจดิอาสาพฒันาวิทยาลัยการอาชีพ

นครไทย
2,000.00         2,000.00         2,000.00          4,000.00               

งานพัสดุ

โครงการปรับปรุงหอ้งเกบ็วัสดุอปุกรณ์ 20,000.00         20,000.00       20,000.00        40,000.00             

งานอาคารสถานที่

โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟา้ 23,000.00         23,000.00       23,000.00        46,000.00             

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ

น้ าประปา
23,000.00         23,000.00       23,000.00        46,000.00             
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการพฒันาส านักงานอาคารสถานที่ 17,000.00        17,000.00       17,000.00        34,000.00             

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 23,000.00         23,000.00       23,000.00        46,000.00             

งานทะเบียน

โครงการแสดงความยินดีกบัผู้ส าเร็จ

การศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2561
10,000.00       10,000.00        10,000.00             

โครงการพธีิมอบใบประกาศนียบตัรผู้ส าเร็จ

การศึกษา
15,000.00       15,000.00        15,000.00             

โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ประปกีารศึกษา

 2562
5,000.00         5,000.00         5,000.00          10,000.00             

โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ส านักงานทะเบยีน 15,000.00        15,000.00       15,000.00        30,000.00             

โครงการงานทะเบยีนสัญจร 5,000.00         5,000.00         5,000.00          10,000.00             

งานประชาสัมพันธ์

โครงการคนดีคนเกง่ 2,000.00         2,000.00         2,000.00          4,000.00               

โครงการจดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์รับสมัค

นักเรียน นักศึกษา 2562
2,000.00           2,000.00         2,000.00          2,000.00               

     ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษา

ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา

5,000.00           5,000.00         5,000.00          5,000.00               

งานวิจัยพัฒนารวัตกรรมฯ
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ

ประจ าการศึกษา2561
-                8,000.00         8,000.00          8,000.00               

โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

ประจ าปกีารศึกษา 2561
10,000.00         10,000.00       -                10,000.00        10,000.00             

โครงการจดัแสดงผลงานวิจยัครูประจ าปี

การศึกษา 2561
2,000.00         2,000.00         2,000.00          2,000.00               

โครงการสร้างองค์ความรู้เพือ่พฒันาทักษะ

ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ
2,000.00         2,000.00         2,000.00          2,000.00               

งานความรว่มมือฯ

โครงการลงนามความร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการ
9,000.00           9,000.00         9,000.00          9,000.00               

โครงการระดมทรัพยากรในการจดัการ

จดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่าย
5,000.00         5,000.00         5,000.00          5,000.00               

งานศูนยข้์อมูลสารสนเทศ

โครงการซ่อมบ ารุงและขายการใหบ้ริการ

ระบบเครือขายสารสนเทศในสถานศึกษา
30,000.00       30,000.00        30,000.00             

โครงการศึกษาความพงึพอใจในการใหบ้ริการ

ระบบบริหารจดัการฐานข้อมูลสารสนเทศ
1,000.00         1,000.00         1,000.00          1,000.00               

โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพนัธ์

ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคน

อาชีวศึกษา

2,000.00         2,000.00         2,000.00          2,000.00               
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการพฒันาระบบปอ้งกนัการบกุรุกระบบ

ฐานข้อมูลและปอ้งกนัไวรัส
20,000.00         20,000.00       20,000.00        20,000.00             

งานวางแผนและงบประมาณ -                -                 -                      

โครงการอบรุมเชิงปฏิบติัการจดัท าแผน

ปฏับติัการประจ าปงีบประมาณ 2563
6,000.00           6,000.00         6,000.00          6,000.00               

งานส่งเสิรมผลิผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

โครงการเพิม่ศักยภาพศูนย์บม่เพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

(ศึกษาดูงาน)

15,000.00  15,000.00             

โครงการเพิม่ศักยภาพศูนย์บม่เพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

(อบรมเขียนแผนธุรกจิ)

15,000.00  15,000.00             

โครงการเพิม่ศักยภาพศูนย์บม่เพาะ

ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษา

(ด าเนินธุรกจิ)

30,000.00  30,000.00             

     ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรยีนการสอน

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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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ด้าน

ภาษาและกลุ่มอาชีพ
6,000.00         6,000.00         6,000.00          6,000.00               

โครงการพฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถาน

ประกอบการ
2,000.00         2,000.00         2,000.00          2,000.00               

โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของ

ครูผู้สอน
500.00            500.00                 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ

สถานศึกษา ระดับภาค ระดับชาติ ปี

การศึกษา 2562

20,000.00       20,000.00        20,000.00             

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเขียนแผนการ

สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
5,000.00         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

กรมพฒันาฝีมือแรงงานภาค 9 พษิณุโลก
1,000.00           1,000.00         1,000.00          1,000.00               

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการปฐมนิเทศนักเรีน นักศึกษาฝึกงานใน

สถานประกอบการร่วมกบัสถานประกอบการ
3,000.00         3,000.00         3,000.00          3,000.00               
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและ

ผู้ปกครองเพือ่สร้างความเข้าใจเง่ือนไขการ

เรียนระบบทวิภาคี

5,000.00         5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการสัมนานักเรียนนักศึกษาและฝึก

อาชีพร่วมกบัสถานประกอบการ
1,000.00         1,000.00          1,000.00               

โครงการนิเทศ นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ

ในสถานประกอบการ*

โครงการเพิม่ระดับความพงึพอใจของสถาน

ประกาอบการหน่วยงานชุมขนที่มีต่อ

นักเรียนนักศึกษา

งานสื่อการเรยีนการสอน

โครงการสร้างส่ือแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม

office 365
10,000.00         10,000.00       10,000.00        10,000.00             

งานวิทยบรหิารและห้องสมุด

โครงการปรับปรุงหอ้งสมุดวิทยาลัยการ

อาชีพนครไทย
2,000.00           2,000.00         2,000.00          2,000.00               

โครงการหอ้งสมุดเคล่ือนที่ 2,000.00           2,000.00         2,000.00          2,000.00               

แผนกสามัญสัมพันธ์

โครงการพฒันาหอ้งพลศึกษา 20,000.00         20,000.00       20,000.00        20,000.00             

โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาในการเรียนการ

สอน
6,000.00         6,000.00          6,000.00               
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการสัปดาหวั์นวิทยาศาสตร์ 5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการประกวดและแข่งขันโครงการงาน

วิทยาศาสตร์
20,000.00         20,000.00       20,000.00        20,000.00             

โครงการEnglish Day 3,000.00           3,000.00         3,000.00          3,000.00               

โครงการ Christmad Day 3,000.00         3,000.00          3,000.00               

โครงการอนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒ

ธรรม
5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการพฒันาหอ้งเรียน Thai classroom 20,000.00         20,000.00       20,000.00        20,000.00             

    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรยีน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบรกิารชุมชน

โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 5,000.00         5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการเทศบาลและอบต.เคล่ือนที่ 5,000.00         5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน Fix it 

center*

โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปใีหม่ และ

เทศกาลสงกรานต์*

โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชากรและ

วิชาชีพ
5,000.00           5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพใน

โรงเรียนสังกดั สพฐ หน่ายงานของรัฐ และ

เอกชน

1,000.00           1,000.00         10,000.00        10,000.00             
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจงัหวัด 

และอ าเภอเคล่ือนที่
10,000.00       10,000.00        10,000.00             

โครงการชีววิถีเพือ่พฒันาอย่างย่ังยืน กฟผ.*

งานปกครอง

โครงการตรวจเย่ืยมหอพกันักศึกษา 1,000.00         1,000.00          1,000.00               

โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลลก 26

  มิถุนายน
1,000.00         1,000.00          1,000.00               

โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดและอาวุธใน

สถานศึกษา
500.00           500.00            500.00                 

โครงการพฒันาโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา 7,500.00         7,500.00         7,500.00          7,500.00               

งานสวัสดิการนักเรยีน นักศึกษา

โครงการจดัซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00         3,000.00         3,000.00          3,000.00               

โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดในนักเรียน 

นักศึกษา

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

โครงการปรับปรุงหอ้งพยาบาล 8,000.00         8,000.00         8,000.00          8,000.00               

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

โครงการสอบถามความพงึพอใจของสถาน

ประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา

1,000.00         1,000.00          1,000.00               

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 9,000.00         9,000.00          9,000.00               
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศีกษาใหม่ 5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการปจัฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา 3,000.00         3,000.00          3,000.00               

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 2,000.00         2,000.00          2,000.00               

งานกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา

โครงการพมัฯจดิค่ายคุณธรร จริยธรรม 5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารี

วิสามัญ
20,000.00       20,000.00        20,000.00             

โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมา

หากษัตริย์
10,000.00       10,000.00        10,000.00             

โครงการวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ 24,000.00       24,000.00        24,000.00             

โครงการกฬีาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 25,000.00       25,000.00        25,000.00             

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมภาวะ

ผู้น า
1,000.00         1,000.00          1,000.00               

โครงการกฬีาสัมพนัธ์และนันทนาการเพือ่

พฒันาบคุลิกภาพ
5,000.00         5,000.00          5,000.00               

โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุง 3,000.00         3,000.00          3,000.00               

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 10,000.00       10,000.00        10,000.00             

โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ 10,000.00       10,000.00        10,000.00             

โครงการท าบญัวันส าคัญของชาติไทย 500.00            500.00                 

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมความดีทุกวันศูกร์ 500.00 500.00                 
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2562) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

งานครทูี่ปรกึษา

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

ประจ าปกีารศึกษา 2562
-                3,000.00         3,000.00          3,000.00               

โครงการจดัเตรียมความพร้อมครูที่ปรึกษา 22,000.00         22,000.00       22,000.00        22,000.00             

โครงการเย่ียมบา้นนักเรียนนักศึกษา 3,000.00         3,000.00          3,000.00               

ส ารองเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม

นโยบาย สอศ./กระทรวง/จังหวัด/ประเทศ
89,683.00        89,683.00             

*  รับการสนบัสนนุงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/หนว่ยงานอื่นๆ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการ  อบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายณัฐดนัย  จันทร์ศร ี
     ต าแหน่ง  พนักงานราชการ                 โทรศัพท์   055 - 363095 
      โทรสาร   055 -  363207  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7408449 
      E-maill  tttums@hotmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
        ตัวบ่งชี้  2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมส าคัญที่จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่
เกิดความคุ้นเคย  เข้าใจสภาพการท างานในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยในด้านต่าง ๆ  ช่วยให้บุคลากรสามารถปรับตัว
ได้ถูกต้อง  มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ  ได้ทราบบทบาทของตนเอง  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์ที่
วิทยาลัยฯ ก าหนดขึ้น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบาย และเงื่อนไขต่าง ๆ   อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์  
กระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและจิตส านึก “ความเป็นครู”  และ “บุคลากรสายสนับสนุน”  
เป็นการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ  สร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยการอาชีพนครไทยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน   
 ดังนั้น  งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร   จึงจัดท าโครงการดังกล่าว  เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวิทยาลัยร่วมกัน  ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การสร้าง
ความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้
มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งข้ึนต่อไป 
4.  ผลผลิตโครงการ(Output) 
 1.  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและสาย
สนับสนุน 
 2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับรู้นโยบาย  เปาูหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดิการ  โอกาส
ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน   
 3.  เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด 
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5.  ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
  1.  มีการเสริมสร้างประสบการณ์ท่ีส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและสาย
สนับสนุน 
  2.  ได้รับรู้นโยบาย  เปาูหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดิการ  โอกาสความก้าวหน้า และระบบการ
บริหารงาน   
  3.  มีทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด  
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครูพิเศษสอน บุคลากร
สายสนับสนุน  เข้ารว่มอบรมความรู้   
        6.2 เชิงคุณภาพ 
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
บุคลากรสายสนับสนุน  ได้รับความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานสายการสอนและสายสนับสนุน 
 2.  บุคลากรมีความสามัคคีและมีระบบการท างานเป็นทีมที่มุ่งสู่ความส าเร็จต่อสถานศึกษา 
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมลีลาวดี   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
8.  ผลที่คาดวา่ได้รับ 
 1.  ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับความรู้ด้านนโยบาย  เปูาหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดิการ  โอกาส
ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน   
 2.  ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ  สามารถปรับตัวเขา้กับวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตในวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย  
 3.   ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครู

พิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนนุ  เข้าร่วมอบรมความรู้ 
คน 

เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครู
พิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนนุ  ได้รับความรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานสายการสอนและสายสนับสนุน 

 

เชิงเวลา เดือน เมษายน  2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 4,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการ  การจัดองค์ความรู้ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายณัฐดนัย  จันทร์ศร ี
     ต าแหน่ง  พนักงานราชการ           โทรศัพท์   055 - 363095 
      โทรสาร   055 -  363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7408449 
      E-maill   tttums@hotmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรหรือสถานศึกษาต่างมุ่งเน้นถึงศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกระบบราชการ ท าให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา  การขับเคลื่อนให้
สถานศึกษามีการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและเปูาหมายของวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย สิ่งส าคัญ  คือ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นสิ่ง
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมี
นโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความช านาญทักษะในด้านวิชาชีพจากแหล่งความรู้ต่างๆ     
 ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหา
ความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษาดูงานมาช่วยพัฒนางานด้านการเรียน
การสอนและงานส านักงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
4.  ผลผลิตโครงการ(Output) 
 1.  พัฒนาบุคลากรโดยวิธีเรียนรู้ความส าเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ปฏิบัติงานราชการ 
 2.  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์
 3.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างบุคคล และระหว่างสถานศึกษา 
 



42 
 

5.  ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
 1.  บุคลากรเรียนรู้ความส าเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ 
 2.  บุคลากรมีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ คิดสรา้งสรรค์ 
 3.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างบุคคล และระหว่างสถานศึกษา 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครูพิเศษสอนบุคลากร
สายสนับสนุน  เข้ารว่มการจดัองค์ความรู้ทัศนศึกษาดูงาน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครูพิเศษสอนบุคลากร
สายสนับสนุน  บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รบัจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป 
7.  พื้นที่ด าเนินการ  - 
8.  ผลที่คาดวา่ได้รับ 
 1.  มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
อย่างต่อเนื่อง 
 2.  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างด้านบุคลากร และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศกึษาดูงานมาพัฒนาตนเองและหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  

ครูพิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมการจัดองค์ความรู้ทัศน
ศึกษาดูงาน 

คน 

เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  
ครูพิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนุน  บุคลากรสามารถน าความรู้
และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการสืบไป 

 

เชิงเวลา เดือน มีนาคม  2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 200,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการ  จิตใส กายแกร่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีกว่า 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายณัฐดนัย  จันทร์ศร ี 
     ต าแหน่ง  พนักงานราชการ           โทรศัพท์   055 - 363095 
      โทรสาร   055 -  363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7408449 
      E-maill   tttums@hotmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้  2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีความตระหนักและความมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการในด้านสุขภาพ ให้กับบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีทางด้านสุขภาพกายและ
ใจ  ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  อารมณ์  และสติปัญญา  โดย
ต้องการให้บุคลากรสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ด้วยการออกก าลังกาย  
สร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดี  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสามารถใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี  มีน้ าใจซึ่งกันและกันต่อเพื่อนร่วมงาน 
  ดังนั้น  งานบุคลากร ฝาุยบรหิารทรัพยากร   จึงจัดท าโครงการดังกล่าว  เพื่อมุ่งเน้นตระหนัก
การออกก าลังกายให้เป็นกิจวัตรประจ าวันที่ถูกต้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์
ด้านสุขภาพที่ดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 
4.  ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1.  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคร้ายออกก าลังกายที่ถูกต้อง
และเหมาะสม  
  2.  เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี  รูร้ักสามัคคีในการท างาน และเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินชีวติ 
5.  ผลลัพธ์โครงการ(Outcome) 
  1.  บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ ห่างไกลโรคร้ายออกก าลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม 
  2.  มีสัมพันธ์ไมตรี  รู้รักสามัคคีในการท างาน เป็นประโยชนต์่อการด าเนินชีวิต 
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6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครูพิเศษสอนบคุลากร
สายสนับสนุน  เข้ารว่มกิจกรรม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครูพิเศษสอนบคุลากร
สายสนับสนุน  มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี  
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
8.  ผลที่คาดวา่ได้รับ 
 1.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน  และ
บุคลากรสายสนับสนุน  มีสุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี   
 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  และ
บุคลากรสายสนับสนุน มีภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคร้าย และสามารถน าความรู้สู่เพื่อนบ้าน และชุมชนเพื่อ
รักษ์สุขภาพกันอย่างถ้วนหน้า 
  3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน  และ
บุคลากรสายสนับสนุน  รู้รักสามัคคี  สร้างไมตรีสัมพันธ์ที่ดีในการท างานร่วมกัน  
  
9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป 

(ครู)  ครูพิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม 
คน 

เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป 
(ครู)  ครูพิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนุน  มสีขุภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีสุขภาพจิตทีด่ ี  

 

เชิงเวลา เดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 3,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการ  “จิตอาสา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา” 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายณัฐดนัย  จันทร์ศร ี 
     ต าแหน่ง  พนักงานราชการ          โทรศัพท์   055 - 363095 
      โทรสาร   055 -  363207  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-7408449 
      E-maill  tttums@hotmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่  3  การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้
ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็น
จิตสาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  ท าให้ทางคณะผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะพัฒนาและ
ยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่
เกิดขึ้นจึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้  คือ  
การท าความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณวิทยาลัยฯ  การปลูกพืชผักสวนครัว และด าเนินการจัดหา
ผ้าปุาสามัคคีเพื่อการศึกษา  ซึ่งจะท าให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและมี
ความน่าอยู่มากข้ึน  
 งานบุคลากร  ฝุายบริหารทรัพยากร  ได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อ
ช่วยให้บุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
4.  ผลผลิตโครงการ(Output) 
  1.  เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
  2.  เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม 
  3.  เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ 
  4.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก
พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม 
  5.   เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทาง
จิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 
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5.  ผลลัพธ์โครงการ(Outcome)  
 1.  บุคลากรมีความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะ ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 2.  ได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.  จิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้
เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น  
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครูพิเศษสอน  บคุลากร
สายสนับสนุน  เข้ารว่มกิจกรรม 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครูพิเศษสอน บุคลากร
สายสนับสนุน  มีจิตสาธารณะพัฒนาสถานศึกษา 
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
8.  ผลที่คาดวา่ได้รับ 
 1.  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยด าเนินกิจกรรมผ้าปุาเพื่อการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 2.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน  และ
บุคลากรสายสนับสนุน มีความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 3.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน  และ
บุคลากรสายเสริมสรา้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่าง
เหมาะสม 
 4.  จิตส านึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้
เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครู
พิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม 

คน 

เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (คร)ู  ครู
พิเศษสอน  บุคลากรสายสนับสนุน  มีจิตสาธารณะพัฒนาสถานศึกษา 

 

เชิงเวลา เดือน ตุลาคม 2562–พฤศจิกายน 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
    ผู้ประสานงาน  นายชาตรี  ยอดช้าง     
    ต าแหน่ง ครู คศ 1 แผนก   โทรศัพท์   055-363095 

    โทรสาร 055-363207                                โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-96430074 
    E-mail     Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐาน  2  การจัดการอาชวีศึกษา 

  ตัวบ่งชี้  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 ด้วยงานพัสดุ  มีเนื้อที่เก็บอุปกรณ์ของช ารุดที่งาน แผนก  ส่งคืนเพื่อรอจ าหน่ายประจ าปีมีเป็น
จ านวนมากไม่มีพื้นที่เก็บจนล้นห้องและได้ท าโครงการปรับปรุงแล้วบางส่วนในปีที่แล้วแต่ยังไม่
เรียบร้อย ดังนั้นงานพัสดุจึงขอจัดท าโครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ของช ารุดเพื่อรอจ าหน่าย
ในแต่ละปี 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของส านักงานพัสดุ  ปรับปรุง  และซ่อมแซมส านักงานพัสดุใหม่ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของส านักงานพัสดุ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มา
ติดต่อราชการ สร้างความเป็นระเบียบ   
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 ส านักงานพัสดุมีความเป็นระเบียบ 
7. พื้นที่ด าเนินการ : 
 อาคารพัสดวุิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ :    
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของส านักงานพัสด ุ สรา้งภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้มาติดต่อราชการ  สรา้งความ
เป็นระเบียบ  
 
 
 

mailto:Phipsanulok04@vec.mail.com
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของส านักงานพัสดุ และซ่อมแซม

ส านักงานพัสดุใหม่ สร้างความเป็นระเบียบ  
 

เชิงคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ  ภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ  

 

เชิงเวลา  - 
เชิงค่าใช้จา่ย 20,000.00 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟาูแสงสวา่งภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 
     ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95 
     โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
     E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและพักครูเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมถึง
ระบบแสงสว่าง  ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และช ารุด    จะต้องปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้ง
ท าความสะอาด   เพื่อให้มีห้องเรียนที่ดีพร้อมประหยัดพลังงาน และมีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อให้ห้องเรียน และอาคารเรียนมีระบบแสงสวา่งที่สมบูรณ์และสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์ตอ่การเตรียมการเรียนการสอน 
 2.  เพื่อให้การเตรียมการเรียน การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 3.  ห้องเรียนและอาคารเรียนและได้รับการพัฒนาระบบแสงสว่าง 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 1.  ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ  
 2.  ห้องเรียนและพักครูเป็นส านักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย   
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ห้องเรียนและห้องพักครูมี แสงสว่างที่เพียงพอและประหยัดพลังงานไฟฟาูมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากการใช้งานระบบไฟฟาู 
 2.  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีระบบไฟฟูาที่มีมาตรฐานใช้ในงานแสงสว่างและระบบไฟฟาูในวิทยาลัยฯ 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ  - 
เชิงคุณภาพ ห้องเรียนและพักครูเป็นส านักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่

เพียงพอ เป็นระเบียบและปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 
- 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 23,000    บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 
     ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน   โทรศัพท์  055-363-95 
     โทรสาร  055-263-207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
     E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและอาคารเรียน  ห้องน้ า ระบบน้ าประปา  ต้องเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา และช ารุด  จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้งท าความสะอาด  เพื่อให้มีระบบ
น้ าประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน  ของนักเรียนนักศึกษา ต่อไป 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อให้มีระบบน้ าประปาทีส่มบูรณ์  และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 2.  ห้องน้ าและอาคารเรียนได้รับการพัฒนาระบบน้ าประปาและทั่วถึงทุกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ 

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

6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย   
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีระบบน้ าประปา  ที่เพียงพอ สะอาด และประหยัด 

 2.  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีระบบประปาที่มีมาตรฐานในการจา่ยน้ าประปา 
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9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีระบบน้ าประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค  - 
เชิงคุณภาพ มีระบบน้ าประปาที่เพียงพอและประหยัด มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
- 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 23,000    บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการพัฒนาส านักงาน งานอาคารสถานที่ 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 
     ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน  โทรศัพท์  055-363-95 
     โทรสาร  055-263-207  โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
     E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันงานอาคารสถานที่  เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และ เป็นพื้นที่
ปฏิบัติงานโครงสร้างต่างๆนั้นมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้มาเป็นระยะเวลานานจึงท าให้วัสดุ
ที่จัดเก็บไว้ใช้ในงานอาคารเพิ่มมากขึ้น และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ท าความสะอาด และ น้ ายาท าความ
สะอาด รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางของการเบิกจ่ายวัสดุและน้ ายาท าความสะอาดของแต่ละสาขางานจึง
ท าให้พื้นที่ของส านักงานอาคารไม่มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอนั้นงาน
อาคารสถานที่จึงด าเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานและ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
 2.  เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย   
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 
 
 

mailto:nakhonthaimail@gmail.com


55 
 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
 2.  มีพื้นที่ใช้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากข้ึน - 
เชิงคุณภาพ ส านักงานอาคารสถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

มากข้ึน 
- 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 17,000    บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 
      ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95 
      โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  083-6236388 
      E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2.  ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และด้าน 
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน
วิชาชีพของอ าเภอนครไทย  ท าให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจ านวนมาก  และเป็นศูนย์กลางของการ
พักผ่อนออกก าลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน  ของนักเรียนและคนในชุมชน  แต่สถานที่และภูมิทัศน์
ปัจจุบันยังไม่เอ้ืออ านวย ดังนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ  ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ
ทางวิทยาลัยฯ  จึงควรด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  ภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวิทยาลัยฯ 
 2.  เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของผู้เข้ามาติดต่อราชการ 
 3.  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ร่มเย็น เหมาะกับการเรียนรู้ 
 4.  ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเป็นผู้รักธรรมชาติ 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ  ส่วนหย่อมที่เอ้ือต่อการพักผ่อน 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย   
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีส่วนหย่อมที่เอ้ือต่อการพักผ่อน 
 2.  วิทยาลัยฯเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อชุมชน 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ - 
เชิงคุณภาพ ส่วนหย่อมที่เอ้ือต่อการพักผ่อน - 
เชิงเวลา ธันวาคม 2560  – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 23,000    บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ  ปวช. และ ปวส 

     ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกลุ นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผ้ว   

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

  E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสองระดับ  และทางวิทยาลัยฯก็ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ ปี และงานทะเบียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว 
 งานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ขึ้นเพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกผันในสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 1.  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

 2.  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 1.  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา 
 2.  นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 
 3.   นักศึกษาน าความรู้และวฒุิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 6.1 เชิงปริมาณ  
 1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส าเร็จการศึกษาจ านวน 
226   คน  
   2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ส าเร็จการศึกษาจ านวน  107   คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
        นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ห้องประชุมตึก วิทยบริการห้องสมุด 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1.  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา 
 2.  นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 
 3.  นักศึกษาน าความรู้และวฒุิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 333 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาพร้อมกันทุกแผนกวิชา  

เชิงเวลา กุมภาพันธ์-มีนาคม  
เชิงค่าใช้จา่ย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  พธิีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเรจ็การศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผ้ว   

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

  E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 จากที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากที่ด าเนินการรับ
นักศึกษาเข้าจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนก็จะด าเนินการจัดท าใบแสดงผลการเรียน  (ใบ 
รบ.) ให้กับนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอจบ  และนักศึกษาก็จะต้องติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ 
รบ.) ของตนเองและน าไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาในการศึกษาต่อหรือหางานท า 
 งานทะเบียน  จึงจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจและสร้างจิตส านึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาที่สามารถผ่านอุปสรรค
ต่างๆ มาจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา   
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 1.  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

  2.  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 1.  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา 
 2.  นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 
 3.  นักศึกษาน าความรู้และวฒุิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

     6.1 เชิงปริมาณ  
 1.  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ส าเร็จการศึกษาจ านวน  226  คน  
 2.  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปวส. ส าเร็จการศึกษาจ านวน 107   คน 

      6.2 เชิงคุณภาพ 
 นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3 และ  ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมกันทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ห้องประชุมตึก วิทยบริการห้องสมุด 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1.   นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา 
 2.   นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 
 3.   นักศึกษาน าความรู้และวฒุิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 333 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาพร้อมกันทุกแผนกวิชา  

เชิงเวลา กุมภาพันธ์-มีนาคม  
เชิงค่าใช้จา่ย 15,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  

    ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผ้ว   

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

  E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

   จากที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   โดยมีแผนการเรียน

ควบคู่กับการรับสมัครนักเรียนให้มีผู้เรียนครบตามจ านวนที่ได้วางแผนไว้  ตามระเบียบของงานแผน

วิทยาลัยฯ  เพราะประเทศต้องการก าลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/

สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ  โดยการเพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใคร

อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอนร่วมกันอย่าไปกระจุกอยู่ที่ใดที่

หนึ่ง ซึ่งงานทะเบียนเป็นผู้จัดท าการรับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และ

ลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 1.  เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เรียนตามสาขาที่ต้องการ 

 2.  เพื่อให้นักศึกษามีวิชาชีพตดิตัวไปท างานในอนาคต 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 1.   นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชพีสามารถน าไปใช้ในวันขา้งหน้าได้ 
 2.   นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 3.   นักศึกษาน าความรู้และวฒุิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 6.1 เชิงปริมาณ  
  มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนกับ วิทยาลัยการอาชพีนครไทยจ านวนมาก  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 มีนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. และปวส.1สมัครเรียนทุกแผนกวิชาตามเปาูหมาย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : 

   ห้องประชุมลีลาวดี 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1.   นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชพีสามารถน าไปใช้ในวันขา้งหน้าได้ 
 2.   นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดีต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
 3.   นักศึกษาน าความรู้และวฒุิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ตามแผนการเรียนจ านวน 

420 
คน 

เชิงคุณภาพ มีนักเรียน นักศึกษา เพิ่มจากแผน 500 คน 
เชิงเวลา มีนาคม-เมษายน  

เชิงค่าใช้จา่ย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานทะเบียน 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผว้   

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

  E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐาน  2  การจัดการอาชวีศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ                                 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

  เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรระยะสั้น โดยรับสมัครนักเรียนให้

มีผู้เรียนครบตามจ านวนตามแผนที่วางไว้  ประเทศไทยต้องการก าลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่

พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ  โดยการ

เพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอน ซึ่ง

งานทะเบียนเป็นผู้รับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และลงทะเบียนเรียนตาม

วัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป 

 งานทะเบียน  จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา จัดเก็บข้อมูล ซึ่ง

ผลการเรียนและเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 1.   เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานในการจัดท าเอกสารของ งานทะเบียน 

  2.   เพื่อมีอุปกรณ์ส าหรับจัดท าเอกสารงานทะเบียน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 1.   สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.   ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 6.1 เชิงปริมาณ  
 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในการจัดท าเอกสาร 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ห้องงานทะเบียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1.   สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.   ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

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

เชิงเวลา เมษายน-พฤษภาคม  
เชิงค่าใช้จา่ย 15,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  งานทะเบียนสัญจร 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวธิดารัตน์  ด่อนแผว้   

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

  E-mail  Tratdon@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ                                
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งนี้ผู้ส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการ

ทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา ตามระเบียบของงานวัดผลและประเมินผล  ซึ่งงานทะเบียนเป็น

ผู้จัดท าระเบียนแสดงผลการเรียนและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  งานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าใบ

แสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอจบ และนักเรียน นักศึกษาจะต้อง

ติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) เพื่อให้มีความถูกต้องของระเบียนแสดงผลการเรียน 

 งานทะเบียน มีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมงานทะเบียนสัญจรเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่คาดว่า

จะส าเร็จการศึกษาตรวจความถูกต้องของ ใบแสดงผลการเรียน แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขางานที่

เรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของที่เรียนและรายวิชาที่เรียนว่าครบตามหลักสูตรและข้อมูล

ต่างๆเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบแสดงผลการเรียน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 1.   สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.   ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 6.1 เชิงปริมาณ  
 1.   นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ส าเร็จการศึกษา   จ านวน   226   คน  
 2.   นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ส าเร็จการศึกษาจ านวน 107   คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมกันทุกคน 
7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ห้องเรียน 523 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1.   สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.   ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา จ านวน 333 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาพร้อมกันทุกแผนกวิชา  

เชิงเวลา พฤศจิกายน-ธันวาคม  
เชิงค่าใช้จา่ย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  คนดี คนเก่ง  
    ประสานงาน  นางสาวจณฎิตา  สุค าภา     
    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์         โทรศัพท์  055-363-95 
    โทรสาร  055-263-207                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  065-309-9153 
    E-mail   zuza_vaa@hotmail.com   
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์  
           ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
  ด้วยวิทยาลัยการอาชพีนครไทย  ได้จัดนักเรียน นักศึกษาและครูเข้าร่วมการแข่งขันตาม
กิจกรรม/โครงการ/งานตา่งๆ ที่จัดขึ้นภายในของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม/โครงการ/งานของระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ระดบัภาค 
ระดับประเทศ ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันนั้นบางประเภทได้รับรางวัลท าให้วิทยาลัยฯ ได้รบัชื่อเสียง 
เกียรติบัตรและโล่รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของวิทยาลัย   
   ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์   จงึเห็นความส าคัญในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลในการเขา้ร่วมแข่งขันกิจกรรม/โครงการ/งานต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียง
ให้แก่วิทยาลัยฯ 
4.  ผลผลิตโครงการ (Out put) 
      -  ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารดา้นการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน นักศึกษาได้รับรางวัล 
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
      -  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกิจกรรม/โครงการ/งาน และได้รับรางวัลตา่งๆ สามารถสรา้งชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ 
6.  กลุ่มเปูาหมาย  
       -  ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา จ านวน 300 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ 
               วิทยาลัยการอาชพีนครไทย   
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. วิทยาลัยฯ มีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
  2. สามารถสรา้งแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเลือกศึกษา
ต่อกับวิทยาลัยฯ 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ประชาชนทั่วไป และผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสารดา้นการเข้าร่วมการแข่งขันของนักเรียน 
นักศึกษาได้รับรางวลั 

300 คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
นักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้ารว่มการแข่งขันกิจกรรม/โครงการ/
งาน และได้รับรางวัลต่างๆ สามารถสรา้งชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย
ฯ 

- 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 

11 เดือน 

เชิงค่าใช้จา่ย ปูายประชาสัมพันธ ์ 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ จัดท าปาูยประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
    ผู้ประสานงาน นางสาวจณิฎตา  สุค าภา     
    ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์  ฝาุยบริหาร      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  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันการแข่งขันด้านการศึกษา ส่งผลให้แต่ละสถานศึกษาต้องใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธี   เพื่อแสดง
ศักยภาพรูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาต่างๆให้เป็นที่ประจักษ์แก่กลุ่มเปูาหมาย การ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษานอกสถานที่เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นการจัดโครงการในองค์กรและ
สถานศึกษา   เพื่อสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปที่จะ
สมัครเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ    
   ดังนั้น งานประชาสัมพันธ์     จึงเห็นความส าคัญของโครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์รับสมัคร
นักเรียน นักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อให้วิทยาลัยฯได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
แบบเชิงรุก และสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นความสนใจให้เกิดแนวคิดที่จะเลือก
เข้ามาศึกษาต่อให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศกึษาตอนต้น   และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สร้างโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4.  ผลผลิตโครงการ (Out put) 
      -  นักเรียนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และผูส้นใจ  จ านวน  200 คน  มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อ 
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
      -  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. เพิ่มมากข้ึน จากปีการศึกษาที่ผา่นมา  ร้อยละ 30 
 



71 
 

6.  กลุ่มเปูาหมาย  
       -  นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาของมัธยมศึกษา จ านวน 200 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ 
          ณ วิทยาลัยการอาชพีนครไทย   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.  วิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ดา้นการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยให้ผู้สนใจ หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้สร้างโอการทางการศึกษาให้ทราบ 
        2.  สามารถสร้างแรงจงูใจให้เกิดกับกลุ่มเปูาหมายพร้อมกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเลือกศึกษา
ต่อกับวิทยาลัยฯ 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   และ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจ  มีความ
สนใจในการเข้าศึกษาต่อ 

100 คน 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีจ านวนนักเรียน นักศึกษาที่จะศึกษา
ต่อในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. เพิ่มมากข้ึน จากปีการศึกษา 
2561 

30 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2561 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย ค่าปูายประชาสัมพันธ ์ 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง 

   ต าแหน่ง ครู คศ.2     โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4601698 

   E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3 การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เป็นการสร้างระบบและกลไก

ในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

เปูาหมาย และระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย และพยายามท าให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการจัดท ารายงานประเมินตนเองเป็น

ประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการรับรองจากการ

ประกันคุณภาพภายนอก การจัดท าระบบประกันคุณภาพจ าเป็นต้องมีส านักงานประกันคุณภาพที่

สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที่ต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลจาก

บุคลากรภายในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วม

ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 

   จัดอบรม พัฒนาความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

  บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
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6. กลุ่มเปูาหมาย : 

   บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ บุคลากรวิทยาลัยการอาชพีนครไทย 67 คน 
เชิงคุณภาพ ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา - 

เชิงเวลา มีนาคม – พฤษภาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย  5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง 

   ต าแหน่ง ครู คศ.2     โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4601698 

   E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3 การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 5 เรื่องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 

ปฏิรูปวิธีสอบ เป็นการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทางสมองที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละ

บุคคลจากผลการประเมินกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพด้านความคิด

สามารถด าเนินการได้ทุกระดับ อายุและทุกสาขาวิชา วิทยาลั ยการอาชีพนครไทยได้เล็งเห็น

ความส าคัญและความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงจัดประกวดโครงการและโครงงาน เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนากระบวนการคิดและการจัดการ ให้นักศึกษาตระหนักในความส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิด

ที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  จัดประกวดผลงานรายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  1. นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

  2. นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงความสามารถ น าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1. นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ตรงความสามารถ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

  2. โครงงาน โครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับชุมชน ท้องถิ่นต่อไปและ

บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นประโยชน์มากข้ึน 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ระดับ ปวช.3 และปวส.2 
เชิงคุณภาพ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ได้รับความรู้ความ

เข้าใจ และประสบการณ์ตรงความสามารถ น าไปสู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

 

เชิงเวลา มกราคม – มีนาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย  8,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง 

   ต าแหน่ง ครู คศ.2     โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4601698 

   E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 3 การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มองเห็นความส าคัญของการจัดท าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคน

รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา  คิดค้น  และมีวิธีการท างานแบบวิทยาศาสตร์  ตลอดจน

การรู้จักการวางแผน  การปฏิบัติทดลอง  การบันทึกข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการน าเสนอ  

ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาคน  พัฒนาชาติ   

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  จัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และ

ระดับชาติ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าตลอดจนการ

น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าตลอดจนการ

น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกระดับและทุกสาขาวิชา 
เชิงคุณภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการจัดท า

ตลอดจนการน าเสนอผลงานสิง่ประดิษฐ์ ท าให้
เกิดการพัฒนาความรู้ทางดา้นการคิดค้น

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2561 – มกราคม 2562 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย  10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู ประจ าปีการศึกษา 2561 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง 

   ต าแหน่ง ครู คศ.2    โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4601698 

   E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดท าวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์

ผลงานทางวิชาการ พัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพ ขับเคลื่อนคุณภาพ และยกระดับการศึกษาด้วยผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 จัดประกวดผลงานวิจัยของครูผู้สอน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

การศึกษา 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1. ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

การศึกษา 

  2. ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ระดับ ปวช.3 และปวส.2 
เชิงคุณภาพ ยกระดับผลงานวิจัยทางการศกึษาให้สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษา 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย  2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนรายวิชาโครงการ 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง 

   ต าแหน่ง ครู คศ.2     โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086-4601698 

   E-mail  phitsanulok04@vec.mail.go.th 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชวีศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 การสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนรายวิชาโครงการ เป็นการท าความเข้าใจอย่างมี

แบบแผนมีโครงสร้างและอธิบายกระบวนการวิธี ขั้นตอนที่สามารถน าไปใช้ได้  เพื่อพัฒนาครูผู้สอน

รายวิชาโครงการ  โดยการถ่ายทอดความรู้ และขั้นตอนในการจัดท าผลงานรายวิชาโครงการของ

นักเรียน นักศึกษารายวิชาโครงการ 

 วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะครูผู้สอนรายวิชาโครงการ เพื่อให้

ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการสอนรายวิชาโครงการ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  จัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนรายวชิาโครงการ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

   พัฒนาผลงานรายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณภาพมากข้ึน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  ครูผู้สอนน าความรู้มาพัฒนาผลงานรายวิชาโครงการของนักเรียน นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 16 คน 
เชิงคุณภาพ ความเข้าใจของครูผู้สอนรายวิชาโครงการ  

เชิงเวลา พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย  2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาววราภร  จันทร์ชัย 

   ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  055-363095 
   โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 084-379-4706 

   E-mail: junchai_49@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)2545 (ปรับปรุง) พ.ศ.2546 และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)2546 ก าหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพจัดสอน และฝึกงานใน

สถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร จึงมี

ความจ าเป็น ที่จะต้องจัดโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมผลิต และพัฒนาก าลังคน

ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอันเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา ซึ่ง

ส่งผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นก าลังคนที่ส าคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถานศึกษาจัดการศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคี

อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  สถานประกอบการท าความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจดัการเรียนการสอนนักเรียน 

นักศึกษา ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้และการท างานในสถานประกอบการจริง พัฒนาการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  สถานประกอบการ 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ณ สถานประกอบการ 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ :  
 1. สถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมมือกันจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนสถานประกอบการ 5 แห่ง 
เชิงคุณภาพ สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมมือการจัดการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา มากกว่า 60 % พอใจกับ
การจัดการเรียน   การสอนร่วมกันของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา 

 

เชิงเวลา มีนาคม  -  พฤษภาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 9,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ ระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาววราภร  จันทร์ชัย 

   ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  055-363095 
   โทรสาร 055-363027   โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 084-379-4706 

   E-mail: junchai_49@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ 3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทยก็ได้ประสบปัญหาที่

จ าเป็นเร่งด่วนหลายอย่างที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป ดังนั้น ใน

การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานความร่วมมือ ฝุาย

แผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้เล็งเห็น ความส าคัญของการจัดโครงการนี้

ขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 

องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  

  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนและพัฒนาด้านสื่อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลดีต่อการ

พัฒนาการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  - ระดมทรัพยากรได้เพียงพอกับความต้องการ 

  - นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ 

 

 



85 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  - สถานศึกษากับสถานประกอบการ ร่วมจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี ให้มีคุณภาพ ตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  สถานประกอบการ  

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ณ สถานประกอบการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1.  สถานศึกษาได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
 2.  วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอในการการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  - 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษาได้รับเครื่องมือในการจัดการเรียน

การสอนอาชีวศึกษา 
- 

เชิงเวลา มีนาคม – พฤษภาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. โครงการซ่อมบ ารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
    ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย 
   ต าแหน่ง 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. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 สารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้น า
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัยเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แก่ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ได้รับความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเกิดช ารุด
เสียหายและต้องการการบ ารุงรักษาเพื่อให้การให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตลอดเวลา จ าเป็นจะต้องมีการของระบบให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซมและขยายการ
ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

  1.  เพื่อให้ระบบบริการสารสนเทศในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

  2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

  3.  เพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  

  1.  ระบบบริการสารสนเทศในสถานศึกษาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

  2.  เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

  3.  ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาได้มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งาน 
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6. กลุ่มเปูาหมาย  

  -ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

7. พื้นที่ด าเนินการ  

  -วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 -ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้คนคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ได้ใช้ระบบสารสนเทศท่ีมี ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และใช้ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
543 คน 

เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา 1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



88 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
    ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย 
   ต าแหน่ง 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. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
 สารสนเทศที่มีคุณค่าและมีบทบาทส าคัญทางการศึกษา ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เป็นสื่อในการบริการการศึกษา ได้มีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การ
เข้าถึงสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นับเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ได้เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศแบบใหม่ที่ สะดวกและรวดเร็วกว่าแหล่ง
สารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิม และเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมของนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ อาจสรุปได้ว่าอินเทอร์เน็ต มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 
 ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพื่อศึกษาการเข้าถึงสา รสนเทศและ
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. พื้นที่ด าเนินการ  

  -วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  -ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการ

ด าเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้

ใช้บริการระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพในการศึกษา
ค้นคว้า   

 
543 คน 

เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา 1 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. โครงการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ในการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายก าลังคนอาชีวศึกษา  
    ผู้ประสานงาน นายประณต งานนันไชย 
   ต าแหน่ง 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. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
  ส านักติดตามและประเมินผลได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

กันทางธุรกิจเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีขีดความสามารถให้กับผู้ เรียนด้านอาชีวศึกษากับสถาน

ประกอบการให้ทางสถานประกอบการสามารถเลือกคนให้ตรงกับงาน  นักเรียนเลือกงานตามที่

ต้องการและขยายโอกาสทางสมัครงานให้มากข้ึน  

  แต่เนื่องจากครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

ด้านการใช้งานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.go.th) ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจึง

จัดท าโครงการขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษาให้กับครู

ที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

  1.  เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครู-นักเรียนและสถานประกอบการ ในการใช้ระบบงานศูนย์

ก าลังคนอาชีวศึกษา  

  2.  เพื่อกระตุ้นนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการให้เห็นความส าคัญในด้านการใช้

ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา  
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  

  1.  ได้สร้างความเข้าใจให้กับครู-นักเรียนและสถานประกอบการ ในการใช้ระบบงานศูนย์

ก าลังคนอาชีวศึกษา  

  2.  ได้กระตุ้นนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการให้เห็นความส าคัญในด้านการใช้

ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา 

6. กลุ่มเปูาหมาย  

  -ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

7. พื้นที่ด าเนินการ  

  -วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  นักเรียนนักศึกษาครูและสถานประกอบการ สามารถใช้ระบบงานศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษา
ได้  
 2.  ฐานข้อมูลของศูนย์ก าลังคนอาชีวศึกษามีความทันสมัย เอ้ืออ านวยต่อการใช้ข้อมูลแก่
นักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการ 
 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู และสถานประกอบการ 

สามารถใช้ระบบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
 

676 คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน-นักศึกษาและสถานประกอบการ 

สามารถใช้ระบบงานศูนย์ก าลงัคนอาชีวศึกษา 
ได้อย่างช านาญ และเต็มประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย  2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. โครงการพัฒนาระบบปูองกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลและปูองกันไวรัส 
    ผู้ประสานงาน  นายประณต งานนันไชย 
   ต าแหน่ง ครูพิเศษสอน      โทรศัพท์ 055-363095 ต่อ 24 

   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่ 093-974-5914 

    E-mail  pranot.tuy77@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

  ตัวบงชี้ที่ 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล  
  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต่างๆของระบบสารสนเทศภายในองค์กร อันอาจจะก่อให้เกิด

ความเสียหาย ข้อมูลถูกท าลายความเสี่ยงจากผู้บุกรุกข้อมูล การโจรกรรมข้อมูลที่ส าคัญ การลักลอบ

เข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ล้วนมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาบริหารจัดการ

ด้านข้อมูล ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศเป็น

ปัจจัยส าคัญส าหรับผู้บริหาร ที่จะน ามาช่วยส าหรับการตัดสินใจและใช้ส าหรับวางแผน ดังนั้น การ

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลระบบสารสนเทศ จากภัยต่างๆ ทั้งจากบุคคลภายใน บุคคลภายนอก 

ภัยจากธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใดๆ ต้องมีการวิเคราะห์และปูองกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อระบบ

ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 

4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

  1.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย 

  2.  เพ่ือปูองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  

  1.  ได้เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเครือข่าย 

  2.  ได้ปูองกันและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ  

6. กลุ่มเปูาหมาย  

  -ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา 

mailto:pranot.tuy77@gmail.com
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7. พื้นที่ด าเนินการ  

  -วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1.  สามารถปูองกันผู้บุกรุกจากภายนอก ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย 

  2.  สามารถลดจ านวนไวรัสท่ีแพร่กระจายภายในระบบเครือข่ายได้ 

  3.  เพ่ือปูองกันให้เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย ระบบงานฐานข้อมูล ปลอดภัยจากการรบกวนของผู้บุกรุก 

 และไวรัส 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปูองกันให้เครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย  จ านวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์
ท้ังหมดภายในวิทยาลัย 

160 เครื่อง 

เชิงคุณภาพ ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- 

เชิงเวลา 1 มีนาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.  ชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ 2563 
ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกลุ  นางสาวสุดาพร  นาคพรม 
ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน    โทรศัพท์  055-363-95 
โทรสาร  055-263-207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  087-3074886 
E-mail  : nakhonthaimail@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
 ข้อพิจารณา  4.2  ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ    
3.  ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีประกอบกับเป็นการพัฒนาระบบ
ราชการ และเพื่อให้การด าเนินงานมีระบบระเบียบมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  ดังนั้ นงานวางแผนและ
งบประมาณจึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณขึ้น 
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีแนวทางในการด าเนินงานใน
ปงีบประมาณ ต่อไป 
4.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีสว่นร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
 2.  เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี 
5.  ผลผลิตโครงการ (Output) 
 ครู และบุคลากรมีแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
     ผลลัพธโ์ครงการ (Outcome) 
  ครู และบุคลากร มีความพึงพอใจในแผนปฏิบัติการ 
6.  กลุ่มเปูาหมาย 
 ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 

mailto:nakhonthaimail@gmail.com
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษามีส่วนรว่มในการจดัท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
 2.  สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงาน 
5 เล่ม 

เชิงคุณภาพ คณะครู และบุคลากรของสถานศึกษามีสว่นร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 

- 

เชิงเวลา กันยายน  2561   1 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 6,000    บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา(การศึกษาดูงาน) 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด 

   ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)   โทรศัพท์  055-363-95     

   โทรสาร  055-263-207        โทรศัพท์เคลื่อนที ่  081-674-6001 

   E-mail  Phitsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

    มาตรฐานที่ 4  การสรา้งผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ด้านการสรา้งผู้ประกอบการ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัย
การอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา(ศึกษาดูงาน)  
เพื่อเป็นแนวทาง  ให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้   มีทักษะ  และมีความเข้าใจในหลักการประกอบ
ธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ในด้านธุรกิจให้กับนักเรียน  นักศึกษาที่ก าลังจะจบ
การศึกษา  และผู้ที่สนใจในการด าเนินการด้านการหารายได้ระหว่างเรียน  ตามโครงการหารายได้
ระหว่างเรียนประจ าปี  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอจัดท าโครงการศึกษาดู
งานในสถานประกอบการจริง  โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจที่
สนใจตามแผนธุรกิจที่ได้เขียนไว้ในการอบรมดังกล่าวที่ผ่านมา 
 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงเห็นความส าคัญและให้กา รสนับสนุนให้
นักเรียน  นักศึกษาที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน  และนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถหารายได้ให้กับ
ตนเองและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  มีธุรกิจภายในวิทยาลัยฯ และนอกวิทยาลัยเกิดข้ึน หรือเพิ่มขึ้น 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  การด าเนินงานทางธุรกิจที่ถูกต้อง ตามประสบการณ์จริงที่ได้ศึกษาดูงานมา 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

   วิทยาลัยฯ มีธุรกิจที่ด าเนินการจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนธุรกิจ  
เชิงคุณภาพ ธุรกิจด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

เชิงเวลา กรกฎาคม2562 – กันยายน 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 15,000  (รองบประมาณ) บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพศูนยบ์่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา (การอบรมเขยีนแผนธุรกิจ) 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด 

   ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  055-363-95     

   โทรสาร  055-263-207      โทรศัพท์เคลื่อนที ่  081-674-6001 

   E-mail  Phitsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
    มาตรฐานที่ 4  การสรา้งผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ด้านการสรา้งผู้ประกอบการ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน อย่างไร้พรมแดน  จ าเป็นต้องอาศัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้ความคิด  ความรู้  และปัญญาเป็นฐานทั้งในรูปแบบขององค์
ความรู้   จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้   ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้าง
ผู้ประกอบการ  ให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  สาเหตุหลักมาจากการไม่มีระบบและ
กลไกในการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  โดยศูนย์บ่ม
เพาะสนับสนุนการให้ค าแนะน าปรึกษา  และสถานที่ในการด าเนินการ  อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักศึกษา
สนใจหรือเข้าร่วมไม่มากนัก  ทั้งนี้เป็นเพราะยังไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการรับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน เป็นการเฉพาะ  และระบบ  กลไกในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องของ ดังนั้นเพื่อให้การจัดท า โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจของวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

   พัฒนาความรู้แก่ ครู นักเรียน และนักศึกษา ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา สามารถก่อตั้งธุรกิจ และด าเนินธุรกิจไดต้ามวัตถุประสงค์ที่สร้างไว้ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และ

สามารถน าความรู้ไปต่อยอดท าแผนธุรกิจได้จริง 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมการอบรม 20  คน 
เชิงคุณภาพ ได้แผนธุรกิจที่น่าสนใจ - 

เชิงเวลา มิถุนายน  – สิงหาคม 2561 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 15,000 (รองบประมาณ) บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา(การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ) 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด 

   ต าแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  โทรศัพท์  055-363-95     

   โทรสาร  055-263-207      โทรศัพท์เคลื่อนที ่  081-674-6001 

   E-mail : Phitsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

 มาตรฐานที่ 4  การสรา้งผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ด้านการสรา้งผู้ประกอบการ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ตามนโยบายส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปของโครงการธุรกิจ โดยเน้นให้มีการปฏิบัติงานจริง มีการจัดซื้อ
วัสดุเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนงานธุรกิจจริง แต่เนื่องจากครูผู้สอนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การท าธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา ได้จริง 
 ดังนั้นงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

   พัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความความรู้ ความสามารถที่จะเปิดธุรกจิ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา สามารถมีธุรกิจที่เกิดขึ้นได้จริง สามารถสร้างรายได้ และด าเนินการได้ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  วิทยาลัยมีธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้มากยิ่งข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนธุรกิจเพิ่มมากข้ึน โครงการ 
เชิงคุณภาพ ธุรกิจด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง โครงการ 

เชิงเวลา มิถุนายน 2561 – สิงหาคม 2561  
เชิงค่าใช้จา่ย 30,000  (รองบประมาณ) บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



102 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1ปีการศึกษา 2561 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   โทรศัพท์   055-363095 

   โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 086-2216394 

   E-mail   ladda2560da@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่  

ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ ประสบการณ์
จากการศึกษา ดูงานลักษณะการท างานในสภาพจริง และให้นักเรียน นักศึกษา มองถึงเปูาหมายงานใน
การประกอบอาชีพ ของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง  หลังจากจบการศึกษาแล้ว 
 ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ และ 
เพื่อตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  1. เพื่อให้นักเรียน มีเปูาหมายในการประกอบอาชีพของตนเองและปลูกฝังเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ของตนเอง 

  2. เพื่อให้นักเรียน ได้ศึกษาได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและมีเจต

คติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ  

  3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงลักษณะงานในอาชีพที่ตรงกับความสนใจและความถนัด

ของตนเอง กรณีที่พบว่าไม่ตรงกับความสนใจและความถนัดในการเรียนสาขาวิชานั้น 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. พื้นที่ด าเนินการ :  

  สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1. วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาดูงานของนักเรียนเข้าใหม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  2. นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่ทุกคน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามที่สถานศึกษาจัดให้ 

  3. นักเรียนเข้าใหม่ และครู มีประสบการณ์กว้างขวางและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองเห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเด่นชัดขึ้น 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางาน 

เข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อยกว่า 200 คน 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1ได้รบัความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาดงูานในสถาน
ประกอบการ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ   30,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ   โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ Open house  

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง 

   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   โทรศัพท์   055-363095 

   โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที ่  086-2216394 

   E-mail   ladda2560da@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่    ด้านการจัดการเรยีนการสอนอาชีวศึกษา 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  เพื่อเป็นการเสนอผลงานทางวชิาการ และกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาตา่ง ๆ ของ

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ให้กับบุคคลภายนอกและนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อให้

ความเห็นก้าวหน้าทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาน าเสนอ เพื่อ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าในด้านตา่ง ๆ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 1.  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และแนะแนวศกึษาต่อในสายอาชีพ 
 2.  เพื่อเผยแพร่และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทางวชิาชพี และการจัดการเรียนการสอน 
รวมถึงการเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเองและมีนักเรียน มาเลือกเรียนสายอาชีพมาก

ยิ่งขึ้น 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 จ านวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่อ าเภอนครไทย ที่เข้าร่วมโครงการ   

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1.  นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเอง 

  2.  มีนักศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพมากยิ่งข้ึน 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ. 

เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 คน 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและเลือกเรียนสาย
อาชีพมากยิ่งข้ึน 

 

เชิงเวลา มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ   20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  เชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   โทรศัพท์   055-363095 

   โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที ่  086-2216394 

   E-mail   ladda2560da@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่   1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปครู โดยพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาครูมืออาชีพ 
และส่งเสริมมืออาชีพมาเป็นครูด้านเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ  และกลุ่มอาชีพ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ โดยส่งเสริมให้ประสานความร่วมมือ กับภาครัฐและภาคเอกชน ในการเชิญผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน มาอบรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน และสอดคล้องกับการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ที่เกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้นี้  

     งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝุายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท า
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชาญการด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์
จากการท างานมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอน และชีวิตประจ าวันได้ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  1.  เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ปฏิรูปครู ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ  

  2.  เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน 

  3.  เพื่อจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ มา

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา  
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  1.  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญ

งาน   กลุ่มอาชีพ 

  2.  สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนได้ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ  

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1.  สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา /ปฏิรูปครู ด้านอาชพี  
 2.  แก้ปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นอย่างเร่งด่วน 
 3.  สามารถจัดหาและสรา้งแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 4.  นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านวชิาชีพมากข้ึน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน 

เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ไดพ้ัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านวิชาชีพมากข้ึน  

 

เชิงเวลา พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ   6,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   โทรศัพท์   055-363095 

   โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที ่  086-2216394 

   E-mail   ladda2560da@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  วิยาลัยการอาชพีนครไทย  ไดเ้ล็งเห็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

สมรรถนะรายวชิา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน  เพื่อให้

ครู และสถานประกอบการ ชมุชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอน 

เทคโนโลยีที่ทนัสมัยหรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อน าไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถสนองตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนได้ และ

เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป    

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน 

  2. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเข้าสู่สถานประกอบการ และ

ตลาดแรงงานต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงขึ้น 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  1.  สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

  2. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

และตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน  20  คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1. มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ชุมชนและตลาดแรงงาน  

  2. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ ทุกสาขางาน 

เข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 คน 
 ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรง
ความต้องการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงาน 

 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ   2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  นิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน  

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

   ต าแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โทรศัพท์   055-363095 

   โทรสาร 055-363207  โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 086-2216394 

   E-mail   ladda2560da@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู  เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึง

เป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันต่อ 

เหตุการณ์   

  2. เพื่อน าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 

  3. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 1.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน 

 2.  น าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการสอน จ านวน 39 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1. ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  
 2. น าผลการนิเทศมาปรับเปลีย่นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3. ครูทุกคนมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อการนิเทศการสอน 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูทุกคนเข้ารับการนิเทศการสอน จ านวน 40 คน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ ครูทุกคนมีความส าคัญต่อการนิเทศการสอน เพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

เชิงเวลา ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. 

   และระดับภาคปีการศึกษา 2561 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย   โทรศัพท์   055-363095 

   โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที ่  086-2216394 

   E-mail   ladda2560da@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่  2  การจัดการอาชีวศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการประกันคุณภาพ

วิชาชีพตามประเภทวิชานั้น นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะต้องมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมาย คือ มี

คุณภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วงส่งเสริม ช่วยกระตุ้น ให้มี

แรงจูงใจ ท าให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้การนี้ส าเร็จจึงจ าเปน็ต้องมีงบประมาณการจัดการเรียนการสอน

ในสถานศึกษา สิ่งหนึ่งที่เห็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน คือ การแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน 

สะท้อนถึงผลงานของครูผู้สอน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถที่

ตนเองมีอยู่ทั้งด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะซ่อมจักยานยนต์  

การแข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก งานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page การแข่งขัน

ทักษะทางการบัญชี การแข่งขันการพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ การแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก  การแข่งขันเดิน

สายไฟฟาูภายในอาคาร เป็นต้น  การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวชิาการ และวิชาชพี เป็น

ส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสดงออกถึงการเรียนการ

สอนของแต่ละสาขางานแต่ละสาขาวชิา 
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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.  เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ

อาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค ต่อไป 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  1.  นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและท าให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องได้รู้จักกันเกิด

ความสามัคคีในหมู่คณะ 

  2.  สามารถบูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีพ ได้ร้อยละ 80 เพื่อให้นักศึกษาแสดง

ความสามารถที่ตนเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 นักเรียน นักศึกษา ปวช.และปวส.ทุกสาขางานที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  จ านวนไม่น้อย

กว่า 100  คน  

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชพีมากยิ่งข้ึน 
 2. นักเรียน นักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง มีกิจกรรมร่วมกันก่อเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และสถาบันต่อไป 
 3. สถาบันได้มีประสบการณ์ปลูกจิตส านึก มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ของผู้เรียน
โดยร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป 
 4. นักศึกษากล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะยอมรับการ
เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางาน 

เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน 
ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนรว่มในกิจกรรมสามารถ
บูรณาการความรู้และทักษะวชิาชีพ เพื่อให้นักศึกษา
แสดงความสามารถที่ตนเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพ
ต่าง ๆ 

 

เชิงเวลา มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ   20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ  

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล   นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  โทรศัพท์   055-363095 

   โทรสาร 055-363207  โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 086-2216394 

   E-mail   ladda2560da@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย

ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้สถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ให้ความส าคัญในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษาจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ

การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ครูปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  1. เพื่อให้ครูสามารถเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง  

  2. เพื่อให้ครูน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และการเรียน

การสอน 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 1.  ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพและบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สู่กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง 
 2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุกลุ่มสาระ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 ครูผู้สอนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 40 คน  

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

 1.  ครูทุกคนมีการพัฒนาการเขียนแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  ครูมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุกรายวิชาที่สอน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ครูผู้สอนทุกคน จ านวน 40 คนเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ ครูมีแผนการสอนแบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ฯ ทุก

รายวชิาที่สอน 
 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 2 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ   5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ้านอาชวีศึกษา (V-NET) 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสันติวุฒิ  ค าภู      
 ต าแหน่ง        ครู คศ.2              โทรศัพท์   055-363095 
 โทรสาร 055-363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 – 4016690    

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ด้านความรู ้

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  เนื่องด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดการจัดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัด

นักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ไปร่วมในการทดสอบครั้งนี้ เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนและ

น าผลการทดสอบของนักเรียน นักศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาต่อไปดังนั้นงานวัดผลและประเมินผล ฝุายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท า

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เข้า

ร่วมในการทดสอบครั้งนี้ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 1. ได้ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียน นักศึกษา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 
  2. น าผลการสอบไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  3. น าผลการสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชาติ 
  4. น าผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
  นักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) (องค์การ
มหาชน) (สทศ) 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 200 คน 
7. พื้นที่ด าเนินการ :   
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .  
  1. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 200 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน 
  2. น าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนนักศึกษา จ านวนคน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง

กัน 
จ านวนคน 

เชิงเวลา มกราคม 2562  วัน/เดือน/ปี 
เชิงค่าใช้จา่ย 1,000 บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
    ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกลุ นายสันตวิุฒิ  ค าภู      
    ต าแหน่ง        ครู คศ.2               โทรศัพท์   055-363095    
    โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 – 4016690                      
 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ด้านความรู ้

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามเกณฑ์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น
ปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ต้องท าการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
ประเมินความสามารของผู้เรียนและให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 1. เพื่อทดสอบด้านวิชาการและวิชาชพี 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.) จ านวน 200 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 200 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน 

  2. น าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 3. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 200 คน เกิดความเข้าใจในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนนักศึกษา จ านวนคน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง

กัน 
จ านวนคน 

เชิงเวลา ม.ค. – ก.พ. 2562 วัน/เดือน/ปี 
เชิงค่าใช้จา่ย 2,000 บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 
   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายสันติวุฒิ  ค าภู      
   ต าแหน่ง        ครู คศ.2             โทรศัพท์   055-363095 
   โทรสาร 055-363207      โทรศัพท์เคลื่อนที่  081 – 4016690    

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  ด้านความรู ้

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
  เพื่อเป็นการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 , ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษารับรอง เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
จ าแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขางาน และภาพรวมสถานศึกษา 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 1. เพิ่มโอกาสในการจ้างงานส าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
  2. แรงงานฝีมือสามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการพัฒนาฝีมือของตนเองให้สูงขึ้น 

   3. แรงงานใหม่ (ผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา) สามารถวัดระดับฝีมือ ความรู้ ความสามารถของตนเอง 
ก่อนเข้าท างานใน  สถานประกอบกิจการ 

 4. ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับฝีมือ ความรู้และ
ความสามารถของตนก่อนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 3 และระดับประกาศนยีบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 และบุคคลภายนอก ผ่านการทดสอบ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  และ บุคคลภายนอก จ านวน 70 คน 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :   
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : .  
  1. นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 70 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียงกัน 
  2. น าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนนักเรียนนักศึกษา จ านวนคน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสอบโดยพร้อมเพียง

กัน 
จ านวนคน 

เชิงเวลา ม.ค. – ก.พ. 2562  วัน/เดือน/ปี 
เชิงค่าใช้จา่ย 1,000 บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล  

 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                  โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207        โทรศัพท์เคลื่อนที ่      081-474-5198 

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com  

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. พ.ศ.2557 ก าหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพไปจัดสอนและฝึกงานในสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดหลัดสูตร จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษย-สัมพันธ์ บุคลิกภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา
ก่อนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ  
  การฝึกงาน เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมส าหรับการท างานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้น าความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่ก าหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการ
ท างาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการท างานทั้งจากตนเองและสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการทั้งเป็นการเตรียมสภาพ
ความพร้อมของผู้ฝึกงานในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การท างานในสภาพจริง 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
 1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
 2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน 
 3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ
อีกท้ังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
 4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจในการฝึกงาน 

mailto:Phipsanulok04@vec.mail.com
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
1. นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
2. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน 
3. นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีก
ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
4. นักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจในการฝึกงาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย    
  -  นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) 
    1. โรงเรียนนาบัววิทยา สาขางานยานยนต์ จ านวน      7   คน 

    สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน     8   คน  
 2. โรงเรียนราชประชาฯ สาขางานยานยนต์ จ านวน      9   คน 
    สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน     9   คน 
    สาขางานการบัญชี จ านวน     14   คน 
 3. โรงเรียนนครไทย สาขางานคอมพิวเตอร์ฯ จ านวน     34   คน 
     รวมทั้งหมด จ านวน     81   คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
  2. นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน 
  3. นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีกทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
  4. นักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจในการฝึกงาน 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ

ปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 
ร้อยละ 95 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562 5 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย เงินงบประมาณ 3,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเง่ือนไขการเรียนระบบทวิภาคี 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล  

 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                         โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207                โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 081-474-5198  

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com  

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย
กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ  
  งานอาชวีศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง 
เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคีรายได้ระหว่างเรียน สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับ 
และการท าสัญญาการฝึกอาชพีระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง กับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษาเป็น
พยาน 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
  1. เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และสวัสดิการที่
ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 
  2. เพื่อท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง  
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
  1. ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และ
สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 
  2. สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ท าสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน 
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6. กลุ่มเปูาหมาย    
  -  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานไฟฟูาก าลัง,  
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
7. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และ
สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 
  2. สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ท าสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และ
ผู้ปกครอง ท าสัญญาการฝึกอาชพีร่วมกัน 

100% 

เชิงเวลา กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย เงินงบประมาณ 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล  

 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                         โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207                โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 081-474-5198  

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com  

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
โดยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่ งของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่ นักเรียน นักศึกษา ท าให้ได้รับ
ประสบการณ์จริงและสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น การฝึกงานของนักเรียน 
นักศึกษาอาจต้องพบอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมาย การจัดอาจารย์ออกนิเทศการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อที่จะให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษา
ที่ชัดเจนจะท าให้การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
  1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
  2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
  1. นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
  2. นักเรียน นักศึกษาได้น าสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
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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. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมกาสะลอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
  2.  นักเรียน นักศึกษาได้น าสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนอย่างมีเหตุผล 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และ
ประสบการณ์ จากสถานการณจ์ริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

100% 

เชิงเวลา พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 4 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย เงินงบประมาณ 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

 ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล  

 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                  โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207        โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 081-474-5198 

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com  

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนสายอาชีพทกุคนต้องออก
ฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ
จากสถานประกอบการจริง ผู้เรียนจะได้น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากท่ีเรียนในสถานศึกษา
ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มกีารปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมท างานกับบุคคลภายนอกเป็นการเตรียมตัวสู่
อาชีพอย่างมีคุณภาพ 
  ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
นิเทศ จึงได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชพีในสถานประกอบการ 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกงาน และช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output)  
  1. เพื่อออกนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  2. เพื่อเยี่ยมเยือนและให้ก าลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
  3. เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับสถานประกอบการ หรือประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)  
  1. ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 
  2. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก ผู้จัดการร้าน 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. พื้นที่ด าเนินการ 
  สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 
  2. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก ผู้จัดการร้าน ได้รับทราบปัญหาและประชุมร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถาน

ประกอบการ 
100% 

เชิงเวลา ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561 9 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย ใช้งบรายจา่ยอื่น (ทวิภาคี) - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 

1. ชื่อโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นางสุชาดา   โพธิ์พล  

 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)                  โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207        โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 081-474-5198  

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com  

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่เกี่ยวของกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน จึงได้เสนอโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 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. พื้นที่ด าเนินการ:  
  สถานประกอบการที่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเข้าฝึกงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  
-  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
-  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความ
พึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ทั้ง 3 

ด้าน 
ร้อยละ 95 

เชิงเวลา มิถุนายน – สิงหาคม 2562 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย เงินงบประมาณ - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการสร้างสื่อ Animation ด้วยโปรแกรม office 365 และการสร้าง QR code  

    ผู้ประสานงาน ชื่อ - นามสกุล    นายวิหก  ปัฒไทสงค์   

   ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน                         โทรศัพท์   055-363095 

    โทรสาร 055-363207                          โทรศัพท์เคลื่อนที่  084-449-4636 

    E-mail  wihok.pud@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล   
  Office 365 for Education ซึ่งประกอบไปด้วย Word, Excel, PowerPoint, OneNote 
พร้อม Microsoft Teams อีกทั้งยังรวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ส าหรับชั้นเรียน Office 365 ออกแบบ
มาส าหรับครูและนักเรียน ครูผู้สอนสามารถจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ได้โดยตรงและนักเรียน 
นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานหรือเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีอินเตอร์เน็ต และสามารถใช้งานได้บน
สมาร์ทโฟน ท าให้สะดวกมากยิ่งขั้น Office 365 สามารถเก็บรวบรวมการจัดระเบียบเนื้อหาทั้งหมด 
สร้างบทเรียนแบบโต้ตอบและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนด้วย Sway จัดให้นักเรียน 
นักศึกษารวมกลุ่มกันในพื้นที่ส าหรับท างานร่วมกัน หรือให้การสนับสนุนนักเรียนแบบรายบุคคลโดยใช้
สมุดบันทึกส่วนตัว สามารถสร้าง แชร์ หรือแม้กระทั่งท างานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย 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   จ านวน    7   คน 

-  ครูผู้สอนแผนกช่างไฟ   จ านวน    7   คน 
-  ครูผู้สอนแผนกอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน    4   คน 
-  ครูผู้สอนแผนกบัญชี   จ านวน    6   คน 
-  ครูผู้สอนแผนกคอมพิวเตอร์  จ านวน    6   คน 
-  ครูผู้สอนแผนกสามัญสัมพันธ์  จ านวน    7   คน 

-  ครูผู้สอนแผนกเทคนิคพื้นฐาน  จ านวน    2   คน 
          รวมทั้งหมด  39  คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องคอมพิวเตอร์ 2 และ 3 ตึกพาณิชย์การ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้งานระบบ Office 365    
  2. ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน Animation ด้วยโปรแกรม Office 365 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ แบบสอบถาม  ร้อยละ 75 

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอน

ด้วย Office 365 ได้ 
100% 

เชิงเวลา พฤศจิกายน 2561 – มิถุนายน 2561 8 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย เงินงบประมาณ 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
    ผู้ประสานงาน  นางสาวจณิฎตา  สุค าภา     
    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด  โทรศัพท์   055-363095 

    โทรสาร 055-363207                                 โทรศัพท์เคลื่อนที่  062-916-9985 
    E-mail     zuza_vaa@hotmail.com   
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 

 ในยุคที่ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ  ห้องสมุดจึงมีการ

พัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัย และก้าวล้ าทางเทคโนโลยี  มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถ

ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน  กระตุ้นให้อยากเข้าไปใช้บริการมากขึ้นและอีกทั้งยังมีบรรยากาศที่มี

ชีวิตชีวาแปลกใหม่ไปจากบรรยากาศเดิม ๆ   หรือเรียกว่า “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งเป็น แหล่งเรียนรู้ที่

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าใฝุหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข และ

เพื่อให้บรรยากาศภายในห้องสมุดมีชีวิตชีวา ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพ  นครไทย จึงจัดท าโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในห้องสมุดขึ้น    

4.  ผลผลิตโครงการ (Out put) 

       -  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชพีนครไทย  จ านวน 400 คน  ได้รับ
บรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมสวยงามของห้องสมุด 
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 

  -  นักเรียน นักศึกษา และบคุลากรวิทยาลัยการอาชพีนครไทย คิดเป็นร้อยละ 40 มีรับ
บรรยากาศท่ีดี และภูมิทัศน์ที่เหมาะสมในการเข้าใช้ห้องสมุด  
        -  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชพีนครไทย คิดเป็นร้อยละ 40 มีความสนใจ
อยากจะเข้าใช้บริการห้องสมุดมากข้ึน 
        -  ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีภูมิทัศน์ที่ดูหลากหลายมุม  
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6.  กลุ่มเปูาหมาย  

       -  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการอาชพีนครไทยจ านวน 400 คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ       

 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชพีนครไทย   
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.   ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีภูมิทัศน์ที่ดูหลากหลายมุมไม่มีความน่าเบือ่อยากท่ีจะ

เข้ามาใช้บริการอีก 

      2.   นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยการอาชพีนครไทย มีความสนใจอยากจะเข้าใช้
บริการห้องสมุดมากข้ึน 
      3.  ห้องสมุดมีชีวิตชีวาเสมือนอยู่บ้านของตนเอง 

9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการ

อาชีพนครไทย ได้รับบรรยากาศและภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม สวยงาม 

จ านวน 400 คน 

เชิงคุณภาพ -  ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชพีนครไทย มีภูมิทัศน์
ที่ดูหลากหลายมุมไม่มีความน่าเบื่ออยากท่ีจะเข้า
มาใช้บริการอีก 
-  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย มีความสนใจอยากจะเข้าใช้บริการ
ห้องสมุดมากข้ึน 
-  ห้องสมุดมีชีวิตชีวาเสมือนอยู่บ้านของตนเอง 
 

ร้อยละ 40 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 
2561 

7 เดือน 

เชิงค่าใช้จา่ย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จ านวน 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
    ผู้ประสานงาน  นางสาวจณิฎตา  สุค าภา     
    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด      โทรศัพท์   055-363095 

    โทรสาร 055-363207                                    โทรศัพท์เคลื่อนที่  062-916-9985 
    E-mail     zuza_vaa@hotmail.com   
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 1   คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ตัวบ่งชี้ที่  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
           ปัจจุบันนักเรียน   นักศึกษามีกิจกรรมที่จะต้องท าหลายๆ ด้าน ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใช้
บริการภายในห้องสมุดอย่างเดียว  จึงได้มีนโยบายมุ่งให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าภายนอกห้องสมุด  
และห้องสมุดยังเน้นการ ปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะ    และเกิดนิสัยรักการอ่านการค้นคว้าหาความรู้  
จึงได้จัดกิจกรรมภายนอกห้องสมุด     มีการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่หรือห้องสมุดสัญจรภายใน
วิทยาลัย และยังเป็นการฝึกทักษะการอ่านของนักเรียน นักศึกษาเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ปกครองและผู้มา
ติดต่อภายในวิทยาลัยฯ รู้จักใช้เวลาว่างในการอ่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4.  ผลผลิตโครงการ (Out put) 

       -  นักเรียน นักศึกษา ผูป้กครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ จ านวน 300 คน  ได้รับความรู้
ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และได้รับความเพลิดเพลินจากการอ่านหนังสือวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) 
       -  นักเรียน นักศึกษา ผูป้กครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ ได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน
จากการอ่านหนังสือวารสาร และสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ  
       -  นักเรียน นักศึกษา ผูป้กครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ รู้จักใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ มีนิสัยรักการอ่านมากข้ึน       
       -  ห้องสมุดวิทยาลัยฯ  ได้เผยแพร่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ 
6.  กลุ่มเปูาหมาย  

       -  นักเรียน นักศึกษา ผูป้กครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ จ านวน 300 คน 
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7. พื้นที่ด าเนินการ 

       โรงอาหาร  และตึกต่าง ๆ ภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย   

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. เพื่อปลูกฝังนิสัยให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯรักการอ่าน 

        2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ ได้มีความรู้ทันต่อ

เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น 

        3. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตา่ง ๆ สู่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ 

        4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ ใช้เวลาวา่งให้เกิด

ประโยชน ์

        5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ มีทักษะในการอ่านมาก

ขึ้น 

9.  ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อภายในวิทยาลัยฯ จ านวน 300 คน 
เชิงคุณภาพ   -  นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผูม้าติดตอ่ภายในวิทยาลัยฯ รู้จัก

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์มีนิสยัรักการอ่านมากขึ้น       
  -  หอ้งสมุดวิทยาลัยฯ  ได้เผยแพร่ความรู้ และขอ้มลูขา่วสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดตอ่ภายใน
วิทยาลัยฯ 

ร้อยละ 40 

เชิงเวลา ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 7 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย ค่าวัสด ุอุปกรณใ์นการจัดกิจกรรม จ านวน - บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการพัฒนาห้องพลศึกษา 

    ผู้ประสานงาน  นายชาตรี  ยอดช้าง     
    ต าแหน่ง ครู คศ 1 แผนก สามัญ สัมพันธ ์ 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. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 ด้วยงานพลานามัย  มีห้องที่ท าค้างไว้ในเทอมที่แล้วและยังไม่เรียบร้อยเพื่อรองรับจ านวนเครื่อง
ออกก าลังกายที่ไม่มีทีวาง ประกอบกับการขยายปีกห้องเพื่อลดความร้อนในการเรียนการสอน จึงขอ
อนุญาต จัดโครงการปรับปรุงห้องพลศึกษาดังกล่าว 

 4.  ผลผลิตโครงการ (Out put)   
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และห้องพลศึกษา 
5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   
   มีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้องพลศึกษา      
6.  กลุ่มเปูาหมาย    

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ    
 อาคารพลศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  มีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้องพลศึกษา 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา  
 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
เชิงเวลา  - 

เชิงค่าใช้จา่ย 6,000.00 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 

1. ชื่อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการเรียนการสอน 

    ผู้ประสานงาน  นายชาตรี  ยอดช้าง     
    ต าแหน่ง ครู คศ 1 แผนก สามัญ สัมพันธ ์ 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. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 
 ด้วยแผนกสามัญ มีการจัดการเรียนการสอน วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพให้กับทุกแผนก ใน

การเรียนการสอนผู้สอนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนเพียงพอ มีอุปกรณ์สอของเดิมสอน 1ต่อ 7 และแต่ละ

ห้องมีนักศึกษามาเรียน30-40  คน อุปกรณ์ช ารุดเสียหาย ดังนั้นแผนกสามัญสัมพันธ์จึงจัดท าโครงการ

จัดซื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนดังกล่าว 

 4.  ผลผลิตโครงการ (Out put)    

 นักเรียนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)    
 มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอมีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้องพลศึกษา 
6.  กลุ่มเปูาหมาย    
  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พื้นที่ด าเนินการ    
 อาคารพลศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา  
 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
เชิงเวลา  - 

เชิงค่าใช้จา่ย 6,000.00 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



144 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

    ผู้ประสานงาน  นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 
    ต าแหน่ง ครู ผู้ช่วย    โทรศัพท์   055-363095 

    โทรสาร 055-363207                                โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-2216394 
    E-mail     Phipsanulok04@vec.mail.com   
2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3  การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ด้านนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 
3. ความส าคัญของโครงการ / หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และให้ความรู้ใน
รายวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว การด าเนินการสอนของวิทยาลัย
แก่นักเรียน นักศึกษา จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจต่อวิชาเรียน อย่างต่อเนื่องและ
มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ได้เลง็เห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ตามความสามารถของตนเองและสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้น า นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษา ยังได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
และได้ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีมากยิ่งข้ึน 
 4.  ผลผลิตโครงการ (Out put)    
 นักเรียนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

5.  ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)    
 มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอมีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้องพลศึกษา 
6.  กลุ่มเปูาหมาย     
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พื้นที่ด าเนินการ    
 อาคารพลศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอ 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา  
 

เชิงคุณภาพ นักศึกษามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  
เชิงเวลา  - 

เชิงค่าใช้จา่ย 6,000.00 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 

    ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์,นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

    ต าแหน่ง ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์   โทรศัพท์  055 363095 

    โทรสาร 055 363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 086 221 6394 

     E-mail : ladda2560da@gmail.com 
 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที ่3.2  ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสรา้งสรรค์ งานวิจัย 

 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และมีเจตคติท่ีดีต่อ

รายวชิาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้ว การด าเนินการสอนของวิทยาลัยฯแก่นักเรียน นักศึกษา จะต้อง

ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคต 

ให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดในท างาน การด าเนินชีวติในสังคมอย่างมีคุณภาพ 

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จดัท าโครงการการประกวดและแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ประสบการณ์ ตาม
ความสามารถของตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้น ากับให้นักเรียน นักศึกษา
ศึกษา เพื่อใช้ในการด าเนินชีวติในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกระดับชั้น ได้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยไดส้่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขัน ระดับ อศจ.และ ระดับ  ภาค 
ภาคเหนือ 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชาท าโครงงานเข้าร่วมประกวด 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งโครงงานเข้าประกวดแข่งขัน 
9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ านวน 597 

คนได้ท าโครงงาน 
 

เชิงคุณภาพ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยไดโ้ครงงาน ระดับ ปวช. และระดับ 
ปวส. ทุกแผนกวิชา 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – สิงหาคม 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย  20,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ     English Day  
 ผู้ประสานงาน  นางสาวศศิธร  อินกอง 
 ต าแหน่ง ข้าราชการครู ค.ศ1    โทรศัพท์  055 363095 
 โทรสาร 055 363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-5721313 
 E-mail : Tigerdreamy@yahoo.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่   1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียน 
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และ
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ : 
  นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการด้านการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
และครูมีกิจกรรมการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  400  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ - 

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

1. ชื่อโครงการ      Christmas Day  
 ผู้ประสานงาน  นางสาวศศิธร  อินกอง 
 ต าแหน่ง ข้าราชการครู ค.ศ1    โทรศัพท์  055 363095 
 โทรสาร 055 363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 088-5721313 
 E-mail : Tigerdreamy@yahoo.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตัวบ่งชี้ที่   1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน เสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาล
ต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งวันคริสต์มาสถือเป็นวันส าคัญของชาวคริสต์ 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  
 นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับวัน Christmas 
Day 
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  
 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัน Christmas 
Day 
6. กลุ่มเปูาหมาย :  
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7. พื้นที่ด าเนินการ : 
  วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ : 
  นักเรียนนักศึกษามีทักษะในการด้านการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา 
และครูมีกิจกรรมการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  400  คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ - 
เชิงเวลา สิงหาคม  1 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 3,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวปรียาพัชร   อินตา   แผนกสามัญ  สัมพันธ์ 

   ต าแหน่ง ครู  คศ. 2      โทรศัพท์  055 363095 
   โทรสาร 055 363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  085-4046251 

   E-mail  rung_preeyaphat@hotmail.co.th 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

    มาตรฐานที่ 1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

    ตัวบ่งชี้  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาชา้นาน 

คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐานส าคัญใน

การศึกษาเลา่เรียนวชิาอ่ืน ๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านตา่ง ๆ 

ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุม่เยาวชนในวัยศึกษาเลา่เรียน ท าให้

ภาษาไทยเสื่อมลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าภาษาอันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจาก

รัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เห็นความส าคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียน

ได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป 

 อีกประการหนึ่ง  เพื่อเป็นการสืบสานและสืบทอด วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย อาทิเช่น การ

ให้ความรู้เกีย่วกับวัฒนธรรม ศิลปะและเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่นของไทย ให้กับคนรุ่นต่อไป ได้

เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม อีก

ทั้งยังเป็น การสรา้งความภูมิใจให้กับคนยุคต่อไปด้วย 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :   

  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับวันภาษาไทย สามารถแสดงออกด้านความคิด

สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80  ตระหนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทย และร่วมกันสืบสาน

วัฒนธรรมไทย  

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 นักเรียน  นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม  500  คน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   อาคารหอประชุมวิทยบริการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1.  นักเรียน  นักศึกษาร้อยละ 80  เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

  2.  นักเรยีน  นักศึกษาร้อยละ 80  มีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  3.  นักเรียน  นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทย 

  4.  นักเรียน  นักศึกษาสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่  ให้เยาวชน

รุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น  

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรม ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ นักเรียน  นักศึกษามีสามารถสามารถส่งเสริม

และสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่  
ให้เยาวชนรุ่นหลัง และตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา  29  กรกฎาคม  2562 1  วัน 
เชิงค่าใช้จา่ย 5,000   บาท 5,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาห้องเรียนภาษาไทย  Thai  classroom 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวปรียาพัชร   อินตา   แผนกสามัญ  สัมพันธ์ 

   ต าแหน่ง ครู  คศ. 2               โทรศัพท์  055 363095 
   โทรสาร 055 363207   โทรศัพท์เคลื่อนที่  085-4046251 

   E-mail  rung_preeyaphat@hotmail.co.th 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

    มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา 

    ตัวบ่งชี้  2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ส่งห้องเรียนภาษาไทยเข้าร่วมประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้

เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560 ให้เป็นสถานที่ส าหรับการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนทุกระดับ  โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ครบถ้วน  ตามหลักการให้การเรียนรู้ ( Learning  

College)  ตามหลักเกณฑ์ประเมินองค์ประกอบ 4  ด้าน 10 ข้อก าหนด  สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรม

ทางการศึกษาของการอาชีวศึกษา 

  ดังนั้น  แผนกสามัญ สัมพันธ์จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้  มีบรรยากาศน่าเรียน  โดยน าเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมเข้ามาบูรณาการในการ

จัดการเรียนการสอน  และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

   ห้องเรียนภาษาไทย Thai  classroom   มีสภาพบรรยากาศห้องเรียน และสื่อ ทัศนูปกรณ์ 

ให้ได้มาตรฐาน เอ้ืออ านวย ต่อการจัดการเรียนการสอน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :   

  นักเรียน นักศึกษาที่ใช้ห้องเรียนภาษาไทย Thai  classroom มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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6. กลุ่มเปูาหมาย :    

  พัฒนาห้องเรียนภาษาไทย Thai  classroom   มีสภาพบรรยากาศห้องเรียน และสื่อ 

ทัศนูปกรณ์ ให้ได้มาตรฐาน เอ้ืออ านวย ต่อการจัดการเรียนการสอน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :    

  อาคารพณิชยการ  ชั้น 2  ห้องเรียน  524 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

   ได้ปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย Thai  classroom   ส่งเสริมการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ 

เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ พัฒนาห้องเรียนภาษาไทย Thai  classroom    1  ห้อง 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่ ใช้ ห้องเรียนภาษาไทย Thai  

classroom มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   1 ต.ค. – 30  ก.ย.  62 12  เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย 20,000   บาท 20,000  บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ  

   ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ  ชานุวัฒน์     

 ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน   โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207        โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927  

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่  3  การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้   

  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการ

ให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และพ่ึงพาตนเอง

ได้ รวมท้ังเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากท่ีสุด ท้ังในด้านความรู้ทางด้านช่าง การ

ฝึกอาชีพเพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริม  ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ

ฝึกและพัฒนาอาชีพส าหรับนักเรียน และประชาชน  ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1. เพ่ือให้นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

 2. เพ่ือสร้างแหล่งแหล่งเรียนรู้ และและทักษะอาชีพท่ีหลากหลาย 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 

6. กลุ่มเปูาหมาย : 

   นักเรียน เข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  

  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน และประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 100  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน และประชาชนเกิดทักษะอาชีพท่ีก่อให้เกิดรายได้เสริม  

เชิงเวลา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการเทศบาล และ อบต. เคลื่อนท่ี  

   ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ  ชานุวัฒน์     

 ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน   โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207        โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927  

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่  3  การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้   

  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน

การให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้

มากที่สุด ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการ

วิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอ าเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเช่ือม่ันให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน 

 2. เ พ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง  

6. กลุ่มเปูาหมาย : 

   นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  นักเรียน-นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

เชิงเวลา ระหว่างเดือน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) และยกระดับช่างชุมชน  

   ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ  ชานุวัฒน์     

 ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน   โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207        โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927  

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่  3  การสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้   

  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน   (Fix It 

Center) และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ดูแลรักษา

และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ และ

เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการ

ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1. เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงานในชุมชน 

 2. เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง  

6. กลุ่มเปูาหมาย : 

   นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 90 คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

เชิงเวลา ระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย รองบประมาณ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์      

ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ  ชานุวัฒน์        

ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน  โทรศัพท์   055-363095 

โทรสาร 055-363207         โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927 

E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์   

  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล

สงกรานต์  ต่อเน่ืองท้ังระบบอย่างยั่งยืน ท้ังในช่วงปกติและช่วงเทศกาล เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการลด

อุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแนวทางส าคัญในการด าเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทางถนน  (พ.ศ.2554 

– 2563) และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดให้การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น "วาระ

แห่งชาติ” ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเข้มข้น ในทุกพ้ืนท่ีและวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็น

ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีอ าเภอ  นครไทย ในการลดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ี งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชนจึงได้

จัดท าโครงการอาชีวะอาสา “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย”2562 ขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเช่ือม่ันให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน 

 2. เ พ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ ์มีสมรรถนะและความพร้อม  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง  

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 
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7. พ้ืนท่ีด าเนินการ : 

   อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 

   ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 20  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

เชิงเวลา ระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 / 
เมษายน 2562 

 

เชิงค่าใช้จ่าย รองบประมาณ บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  โครงการอาชีวบริการวิชาการและวิชาชีพ     

ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ  ชานุวัฒน์        

ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน   โทรศัพท์   055-363095 

โทรสาร 055-363207                 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-452-0927  

E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com   

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์   

  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

    ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน

การให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และพ่ึงพา

ตนเองได้ รวมท้ังเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากท่ีสุด ท้ังในด้ านความรู้ทางด้าน

ช่าง การจัดท าบัญชีครัวเรือน ความรู้ในด้าน ICT  ดังน้ัน งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้

จัดท าโครงการอาชีวบริการวิชาชีพ ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเช่ือม่ันให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน 

 2. เ พ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

   นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง  

6. กลุ่มเปูาหมาย : 

   นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 

7. พ้ืนท่ีด าเนินการ :  

  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ : 

   ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

เชิงเวลา ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน  2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  บริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สพฐ.  หน่วยงานของรัฐ และเอกชน   

 ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ  ชานุวัฒน์    

 ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน   โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207                     โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์   

  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

  จากการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของสถานศึกษา ในด้านการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพ ได้รับการ

ตอบรับเป็นไปทิศทางท่ีดีท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน สังกัด สพฐ.  หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ท้ังด้าน

การให้บริการการให้ความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ น้ัน 

  งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าวจึงได้จัดท า

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด สพฐ.  หน่วยงานของรัฐ และเอกชน เพ่ือเป็นการ

รองรับ และเป็นไปตามบริบทของสถานศึกษา ในด้านการให้บริการด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพ่ือให้

ประชาชน หน่วยงานได้รับการบริการท่ีส่งเสริมให้เกิดการลดรายจ่าย ในด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องใช้

ต่าง ๆ อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟูา เคร่ืองยนต์ และได้รับความรู้ทางวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

   1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา ได้บริการทางวิชาการ และวิชาชีพท่ีตรงตามวัตถุประสงค์ 

และความต้องการ 

   2.  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเช่ือม่ันให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสังคม 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานได้น าความรู้ทางวิชาการไปปฏิบัติงานจริง  
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6. กลุ่มเปูาหมาย : 

   นักเรียน นักศึกษา ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ 

7. พ้ืนท่ีด าเนินการ : 

   โรงเรียน สังกัด สพฐ.  หน่วยงานของรัฐ และเอกชน อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน และประชาชนจ านวนไม่น้อยกว่า 100  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน และประชาชนได้พัฒนาทักษะทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง  

เชิงเวลา ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจังหวัด และอ าเภอเคลื่อนท่ี     

 ผู้รับผิดชอบ นายทรงวุฒิ  ชานุวัฒน์     

 ต าแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน  โทรศัพท์   055-363095 

 โทรสาร 055-363207                     โทรศัพท์เคลื่อนที่  089-452-0927

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com  

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานท่ี  3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

  ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการ

ให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น และพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากท่ีสุด ดังนั้น 

งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัดเคลื่อนท่ี และ

อ าเภอเคลื่อนท่ีขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

1. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเช่ือม่ันให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน 

 2. เ พ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

   นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการไปใช้ได้จริง  

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชนเข้ารับบริการ 

7. พ้ืนท่ีด าเนินการ :  

  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ :  

  นักเรียน-นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงรวมท้ังการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อมสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 

9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500  คน   คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

เชิงเวลา ระหว่างเดือน  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561  
เชิงค่าใช้จ่าย 10,000   บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประจ าปี  2562     

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายไชยพร  บุญทา     

 ต าแหน่งครูผู้ช่วย   โทรศัพท์   055-363095    

 โทรสาร 055-363207       โทรศัพท์เคลื่อนที่ -     

 E-mail  Phipsanulok04@vec.mail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   :    

  มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์   

  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้  

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 ตามที่การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยประมง  และต่อมาได้ขยายผลเข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ   เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในการน าแนวทางชีววิถีของการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง  และ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้ด าเนินการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อปีการศึกษา  
2556  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นั้น 
  ทั้งนี้  เพื่อให้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประจ าปีการศึกษา  2562  ด าเนินการ

ไปอย่างต่อเนื่อง  และเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อที่ 12  

การจัดการความรู้  และสอดคล้องงานประกันคุณภาพใน  มาตรฐานที่ 6  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4  เรื่อง  ระดับ

คุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนบุคลากร  นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  จึงเห็นควรพิจารณาให้ด าเนินการขยายผล  และจัดฝึกอบรมให้ได้รับ

ความรู้เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และขยายผลไปสู่สังคมในชนบทโดยการด าเนินการ

เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีต่อไป 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 1. เพื่อให้บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  และประชาชนทั่วไปได้รับ

ความรู้เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  3. เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟูาฝุาย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

 1. บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้

เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

        3. เข้าร่วมการประเมินผลตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟูาฝุายผลิต 

แห่งประเทศไทย 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ได้รับความรู้จาก

โครงการ  
คน 

เชิงคุณภาพ แปลงสาธิตโครงการชีววิถีมีครบทั้ง  4  
กิจกรรม 

 

เชิงเวลา เดือนตุลาคม  2561  - เดือนกันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 37,250 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา 

   ผู้ประสานงาน ช่ือ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 

   ต าแหน่ง หัวหน้างานปกครอง   โทรศัพท์   055-363095   

   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 0869389362 

   E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เน่ืองจากปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนักเรียน นักศึกษาท่ีมาพัก

อาศัยหอพักในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ เป็นจ านวนมาก ท าให้การดูแลนักเรียน นักศึกษาดังกล่าว

เป็นไปอย่างไม่ท่ัวถึง อาจท าให้เกิดปัญหาท่ีจะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้ อย น้ัน งานปกครองจึงได้จัดท า

โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาขึ้น  

4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

1.  เพ่ือตรวจเยี่ยม และดูแลนักเรียน นักศึกษา  

2.  เพ่ือลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 1.  ด าเนินการออกตรวจหอพัก 2 คร้ัง ต่อ 1 ภาคเรียน 

       2.   นักเรียน นักศึกษาหอพักมากกว่า 80% ได้รับการติดตาม ดูแล และปัญหาการออกกลางคัน

ของนักเรียน นักศึกษาลดลง 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ท่ีอยู่หอพัก 

7. พ้ืนท่ีด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

 1.   งานปกครอง ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาท่ีอยู่หอพัก  

          2.   ลดปัญหาการมั่วสุม ปัญหาเสียงดังรบกวนชาวบ้านท่ีพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ หอพักรอบวิทยาลัยฯ จ านวน 5 แห่ง แห่ง 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ได้รับการ

ติดตามดูแล 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 

   ผู้ประสานงาน ช่ือ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 

   ต าแหน่ง หัวหน้างานปกครอง   โทรศัพท์   055-363095   

   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 0869389362 

  E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานท่ี  1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายาเสพติด

ในประเทศไทยก าลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหายาเสพติดไม่

สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยการด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงได้ เพ่ือให้ปัญหายาเสพติดหมด

สิ้นไป โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องกับนักเรียนในการควบคุม ดูแล อีกท้ังยังสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน

ยาเสพติด ขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

1.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด 

2.  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 1.   นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ห่างไกลยาเสพติด 

     2.   นักเรียน นักศึกษา ห่างไกลจากยาเสพติด 

6. กลุ่มเปูาหมาย : 

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พ้ืนท่ีด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1.  นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทางในการ

แก้ปัญหา 

2.  เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การเสพยาเสพติด  

9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมี ความรู้เรื่องพิษ

ภัยยาเสพติด 
 

เชิงเวลา 26 มิถุนายน 2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 1,000 บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  ตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธในสถานศึกษา 

   ผู้ประสานงาน ช่ือ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 

   ต าแหน่ง หัวหน้างานปกครอง   โทรศัพท์   055-363095   

   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 0869389362 

   E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานท่ี  1  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เน่ืองจากปัจจุบันปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาท ท้ังในสถานศึกษาเดียวกัน และต่าง

สถานศึกษา ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้มีนักเรียน นักศึกษาได้รับบาดเจ็บ ท้ังร่างกาย และทรัพย์สิน ท าให้เป็น

ปัญหาท่ีส่งผลต่อสถานศึกษา และต่อสังคม น้ัน งานปกครองจึงได้จัดท าโครงการตรวจหาอาวุธในนักเรียน 

นักศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นการช่วยลด และบรรเทาปัญหาดังกล่าวดังนั้น งานปกครอง จึงได้จัดท าโครงการตรวจหา

อาวุธในนักเรียน นักศึกษาขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

1. เพ่ือตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธ 

2.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่พกพาอาวุธได้และรับการดูแล และเอา

ใจใส่ในด้านพฤติกรรม 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 1.  นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธ 

     2.  นักเรียน นักศึกษาทุกคนไม่พกพาอาวุธมาภายในสถานศึกษา 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พ้ืนท่ีด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1. ไม่พบสารเสพติด และอาวุธในนักเรียน นักศึกษา 

2. นักเรียน นักศึกษา ไม่ก่อการทะเลาะวิวาทและไม่พกพาอาวุธ และได้รับการดูแล และเอาใจใส่ใน

ด้านพฤติกรรม 

9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่พบสารเสพติด 

และอาวุธ 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 500  บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษา 

   ผู้ประสานงาน ช่ือ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 

   ต าแหน่ง หัวหน้างานปกครอง   โทรศัพท์   055-363095   

   โทรสาร 055-363207    โทรศัพท์เคลื่อนท่ี 0869389362 

   E-mail  montreemoonchoei@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานท่ี  2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ด้านการบริหารจัดการ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ด าเนินการจัดการเรียน การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ได้แก่สาขางานยานยนต์ สาขางานไฟฟูาก าลัง สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งได้มีนักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตนไม่

เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาในด้านการขับรถเข้าออกสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด ดังนั้น 

งานปกครองจึงได้จัดท าปรับปรุงพัฒนาโรงรถนักเรียน นักศึกษา ขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

1.  เพ่ือให้การขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

2.  เพ่ือให้ยานพนะของนักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัย  

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 1.  การขับขี่ยานพาหนะของนักเรียน นักศึกษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

      2.  เพ่ือให้ยานพนะของนักเรียน นักศึกษามีความปลอดภัย 

6. กลุ่มเปูาหมาย : 

   นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  

7. พ้ืนท่ีด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
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8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

นักเรียน นักศึกษา ไม่ฝุาฝืนระเบียบปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะในสถานศึกษา 
9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาท่ีใช้ยานพาหนะ  
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ไม่ฝุาฝืน

ระเบียบปฏิบัติในการใช้ยานพาหนะในสถานศึกษา 
 

เชิงเวลา ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 7,500  บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง 

   ต าแหน่ง    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. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกันและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา

แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกินอาหารที่ไม่สะอาด มลพิษที่เกิดจาก

การจราจร การเผาขยะ จึงท าให้ยุคปัจจุบันนี้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัย

ที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจ็บปุวยของ

นักเรียน นักศึกษาจึงจัดท าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้ขึ้นมา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  1.  เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจ าบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการ

ผู้เรียนและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย 

  2.  เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพ

อนามัย 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน

สุขภาพอนามัยและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1.  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับประทาน

ยาอย่างถูกวิธี และปลอดภัย 

  2.  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ห่างไกลจาก

การเจ็บปุวยเบื้องต้น 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู เจา้หน้าที่ และบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
- 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู เจา้หน้าที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการชีพนครไทยมียาเพียงพอเมื่อมีการ
เจ็บปุวย 

- 

เชิงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม. 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ 3,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง 

   ต าแหน่ง    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 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์   

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  เนื่องจากปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ก าลังท าลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แม้ว่าทุกฝุายจะพยายามปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอดจากการส ารวจของสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในปี 2536 ประมาณว่ามีผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ 1.26 ล้านคน โดย

แพร่กระจายไปถึงระดับหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของสังคมและแพร่กระจายเข้าไปในกลุ่ ม

นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนซึ่งเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคตนั้น งานสวัสดิการนักเรียน 

นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษาขึ้น 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยได้รับการตรวจหาสารเสพติดและห่างไกลจากยาเสพติด 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการชีพนครไทย ห่างไกลยาเสพติด 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1. นักเรียน นักศึกษาได้รับการตรวจหาสารเสพติด 

  2. นักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากสารเสพติด 

  3. นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิด 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย - 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการชีพนครไทย 

ห่างไกลยาเสพติด 
- 

เชิงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม. 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย - - 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง 

   ต าแหน่ง    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. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ฝุายงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีไม่

เพียงพอส าหรับงานบริการในทุกครั้งและต้องไปยืมวัสดุอุปกรณ์ข้างนอก เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยอย่างเพียงพอและน าไปใช้ในการจัดงานโครงการและประเมินต่างๆของ

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. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1. นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีวัสดุอุปกรณ์

เพียงพอต่อการบริการ 

   2. ประหยัดและสะดวกในการให้บริการ 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู เจา้หน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัย

การอาชีพนครไทยทุกคนมีวัสดุอุปกรณ์ทางด้านงาน
บริการ 

- 

เชิงคุณภาพ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษามีวสัดุอย่างเพียงพอ - 
เชิงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม. 3 เดือน 

เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ 2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  การปรับปรุงห้องพยาบาล 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง 

   ต าแหน่ง    หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา     โทรศพัท์  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. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกัน

และการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราแตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

การกินอาหารที่ไม่สะอาด มลพิษที่เกิดจากการจราจร การเผาขยะ จึงท าให้ยุคปัจจุบันนี้เกิ ดการ

เจ็บปุวยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้

เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจ็บปุวยของนักเรียน นักศึกษาจึงจัดท าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้

ขึ้นมา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  1. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่

ผู้เรียนและครู  

  2. เพื่อให้สถานศึกษามีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพ

เพิ่มข้ึน 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน

สุขภาพอนามัยเพิ่มข้ึน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  1. นักเรยีน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน

สุขภาพและมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 

  2. นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการด้าน

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ครู เจา้หน้าที่ และบุคลากร

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
- 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา ครู เจา้หน้าที่ และบุคลากร
วิทยาลัยการชีพนครไทยได้ใชบ้ริการด้าน
สุขภาพอนามัย 

- 

เชิงเวลา ตุลาคม-ธันวาคม. 3 เดือน 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ 8,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2561  

 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายไชยพร    บุญทา  

 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     โทรศัพท์ 055-363095  

 โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0720375  

 E-mail. saykikung@gmail.com   
 

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

  ศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะหรือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ติดตามสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา 2561  

5. ผลลัพธโ์ครงการ (Outcome) :  

  ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 

2561 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ :  

  1. นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานประกอบการ  

  2. สถานประกอบการมีความไว้วางใจในนักศึกษาที่มาจากวทิยาลัยการอาชีพนครไทย  

9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ :  
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

 เชิงปริมาณ ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

- 

เชิงคุณภาพ ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างาน

ของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

  

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2562 3 เดือน 

เชิงค่าใช้จา่ย  1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
...................................... 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ : โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชพี 

 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายไชยพร    บุญทา 

 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     โทรศัพท์ 055-363095 

 โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0720375 

 E-mail. saykikung@gmail.com  

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  

  ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชวีศึกษา 

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

  นักเรียนในปัจจุบันนั้นมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมหลายๆเรื่อง รวมทั้งการ

ตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ค านึงความสามารถและความถนัดความชอบที่แท้จริง การศึกษาข้อมูล

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือกทั้งเนื้อหาสาระการเรียนในสาขาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหลัง

ส าเร็จการศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ งานแนะแนวและจัดหา

งาน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน/นักศึกษา จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่ เพื่อ

เปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนสายอาชีพและเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับวิทยาลัยฯต่อไป  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  จัดการออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอ

ชาติตระการ 

5. ผลลัพธโ์ครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิลัยการอาชีพนครไทยเพิ่มข้ึน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการ 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  โรงเรียนสพฐ. และสพม. ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการ 
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8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ :  

 1. นักเรียนได้เลือกสายการเรยีนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ

ตระหนักตรงกับสายอาชีพ 

 2. นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯเพิ่มข้ึนในแต่ละแผนกวิชา 

9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ. และสพม. ในเขตอ าเภอนครไทย 

และอ าเภอชาติตระการ 

- 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเพิม่ข้ึน  

เชิงเวลา ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 2 เดือน 

เชิงค่าใช้จา่ย  9,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
...................................... 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  

 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายไชยพร    บุญทา 

 ต าแหน่ง 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.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

  การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ในแต่ละปี

การศึกษานั้นมีพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ชุมชนและสถานการศึกษาเดิมที่แตกต่าง เพราะฉะนั้น 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวและปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อม ครู/อาจารย์ และสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษา เรียนรู้และเข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่

เหมาะสมกับสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการปฐมนิเทศกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เพื่อ

ความเข้าใจ รวมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักเรียนนักศึ กษาใหม่ ผู้ปกครอง และ

สถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  จัดอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

5. ผลลัพธโ์ครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบและข้อปฏิบัติของ

วิทยาลัยฯ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษา 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ :  

  1. นักเรียนนักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานศึกษา 

  2. ผู้ปกครองมีความไว้วางใจในสถานศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย - 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องของระเบียบ ข้อปฏิบัติของวิทยาลัยฯ 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 2 เดือน 

เชิงค่าใช้จา่ย  5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
...................................... 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปัจฉิมผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายไชยพร    บุญทา 

 ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย     โทรศัพท์ 055-363095 

 โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0720375 

 E-mail. saykikung@gmail.com  

2. ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ 1.1 ด้านความรู ้

3.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพแล้วยัง

ต้องมีความรู้ และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ และก้าวสู่โลกของอาชีพหรือการท างาน เช่น การหางาน การ

สมัครงาน และปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้ข้อมูลงานอาชีพ

ได้ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  จัดอบรมให้ความรู้ส าเร็จศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

5. ผลลัพธโ์ครงการ (Outcome) :  

  นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจก่อนจบการศึกษา 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จศึกษา 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ :  

  1. ผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 

  2. ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นปี ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและศกึษาต่อได้

อย่างถูกต้อง 
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9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย - 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ

ก่อนจบการศึกษา 

 

เชิงเวลา มกราคม – มีนาคม 2562 3 เดือน 

เชิงค่าใช้จา่ย  3,000 

บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
...................................... 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล  นายไชยพร    บุญทา 

 ต าแหน่ง 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.  ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

  นักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของการจัดการศึกษาของ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงต้องติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็น

ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพื่อจะน า

ข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

5. ผลลัพธโ์ครงการ (Outcome) :  

  ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

7. พื้นที่ด าเนินการ :   

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ :  

  1. ทราบข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  2. ได้รับข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
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9. ตัวชี้วัดเปาูหมายโครงการ : 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 

เชิงคุณภาพ ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561  

เชิงเวลา กรกฎาคม – กันยายน 2562 3 เดือน 

เชิงค่าใช้จา่ย  2,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม   

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

 โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 083-9609412 

   E-mail : Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/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 ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่ งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ : 

   พฤษภาคม 2562  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม น ามาประยุกต์ใช้ในการวิชาชีพของตนเอง

และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปลูกฝังจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 5,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ   

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 083-9609412 

   E-mail : Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ประเด็น 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/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 ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  มกราคม 2562  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านการเป็นผู้น าที่ดี ผู้ตามที่ดี ระเบียบวินัย การเสียสละ 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียนปวช.1มีลักษณะที่พึงประสงค์ ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 20,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  วันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 083-9609412 

   E-mail : Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

     ตัวบ่งชี้  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย และดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : . 

  สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
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9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ  80  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

เชิงเวลา วันเข้าพรรษา กรกฎาคม 62 
วันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 62 
วันปิยะมหาราช ตุลาคม 61 
วันท าบุญขึ้นปีใหม่ มกราคม 62 

 

เชิงค่าใช้จา่ย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการไหว้ครูช่างครูสามัญ 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 083-9609412 

   E-mail : Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค ์

  ตัวบ่งชี้  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย และดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

   ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  มิถุนายน 2562  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  ส่งเสริมผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการ

เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียน มีพัฒนาด้านคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบ

วินัย ร้อยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคณุภาพและ
มาตรฐาน 

 

เชิงเวลา มิถุนายน 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 24,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 083-9609412 

   E-mail : Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย และดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  มกราคม 2562  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาด้านการนันทนาการ ดนตรีกีฬา 



206 
 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียน มีพัฒนาดา้นการนันทนาการ ดนตรี กีฬา 

ร้อยละ 80 
 

เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

 

เชิงเวลา ธันวาคม 2561  
เชิงค่าใช้จา่ย 25,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้น า 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที ่ 083-9609412 

   E-mail : Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้าน

ประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่าง

ยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและ

เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย : นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ : กันยายน 2562  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ส่งเสริมผู้เรียนด้านการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ

เป็นไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

 

 

 



208 
 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียน มีพัฒนาดา้นการเรียนรู้ประชาธิปไตย ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
 

เชิงเวลา กันยายน 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 1,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  กีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 

   ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362 

   E-mail : montreemoonchoei@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : การเล่นกีฬานั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมคนทุก

คนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขอ่ืนๆ ให้ใช้เวลาวา่งหลังจากเลิกเรียน หรือท างาน ให้เกิด

ประโยชน์ ทั้งยังท าให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกันในหมู่คณะหรือในชุมชน สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน 

 การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาชว่ยท าให้มีคนเรามีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงและ

ยกระดับจิตใจ กีฬายังเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนามนุษย์ นอกจากนั้นเราสามารถส่งเสรมิการมีสุขภาพ

ดีและปูองกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆได้ 

 จากความส าคัญของกีฬาดังกล่าว งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จึงเล็งเห็นว่า ควรส่งเสริมให้

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการแข่งขันกีฬา ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา 

ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาเพื่อสรา้งความสัมพันธ์และนนัทนาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 

นักศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

1.  เพื่อสร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา 

2.  เพื่อเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

3.  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 1.  นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสม  

3.  ยกระดับจิตใจ การมีน้ าใจนักกีฬาของนักเรียน นักศึกษา 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ   

1.  สร้างความสามัคคีกันในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา 

2.  พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา 

3.  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในด้านที่ถูกต้องและเหมาะสม  

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน คน 
เชิงคุณภาพ พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา  

เชิงเวลา 2 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 5,000 บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ช่ือโครงการ  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

   ผู้ประสานงาน ช่ือ – นามสกุล นายมนตรี   มุ่นเชย 

   ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869389362 

   E-mail : montreemoonchoei@gmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานท่ี 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 เพลงลูกทุ่ง เป็นเพลงท่ีสะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงท านอง ค า

ร้อง ส าเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่ง  

ปัจจุบันการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านดนตรีถูกอิทธิพลของชาติตะวันตกและ

ชาติตะวันออกเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ค่านิยมของเยาวชนและวัยรุ่นไทยเปลี่ยนไปตามกระแสของ

ต่างชาติและไม่สนใจศิลปะด้านดนตรีของไทย โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งไทยท่ีในปัจจุบันมีผู้นิยมฟังเพลงเพียง

บางส่วนเท่าน้ัน การส่งเสริมเยาวชนและวัยรุ่นสมัยใหม่สนใจและให้ความส าคัญกับเพลงลูกทุ่งไทย ก็เป็นวิธีหน่ึง

ท่ีช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป จากท่ีปัจจุบันหลายหน่วยงานก็เริ่มให้

ความส าคัญกับการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาฟังเพลงลูกทุ่งไทย รวมถึงการแสดงความสามารถ การประกวด

แข่งขันต่าง ๆ ท้ังการร้องเพลง การเต้นประกอบจังหวะเพลงลูกทุ่งไทย เป็นต้น หนทางหน่ึงท่ีจะท าให้นักเรียน 

นักศึกษาได้หันมาสนใจเพลงลูกทุ่งไทย ก็คือการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงออกโดยความร่วมมือ

กันระหว่างนักเรียนนักศึกษาและสถาบันการศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

จึงเห็นควรจัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ท้ังน้ี เพ่ือเป็นเวทีแก่นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง

ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย 

โดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งไทยต่อไปในอนาคต 
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)  

1.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสร้างสรรค์สังคมด้วยบทเพลง 

2.  เพ่ือเป็นการให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย 

3.  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)   

 1.  นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม 

2.  นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกในด้านท่ีถูกต้องและเหมาะสม  

3.  สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์อันดีต่อ

สถาบันการศึกษาภายนอก 

6. กลุ่มเปูาหมาย : 

  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. พ้ืนท่ีด าเนินการ :  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1.  นักศึกษา นักศึกษาได้ทราบถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยในแขนงเพลงลูกทุ่งไทย 

2.  นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย 

3.  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในด้านการแสดงความสามารถจากค าแนะน าท่ีได้รับจาก 

กิจกรรม 

9. ตัวช้ีวัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษามีความรักในศิลปะวัฒนธรรมไทยในการ

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
 

เชิงเวลา  มกราคม – มีนาคม  2562  
เชิงค่าใช้จ่าย 3,000 บาท บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-9609412 

   E-mail :  Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย และดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  มิถุนายน 2562  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  คุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ผู้เรียน มีพัฒนาดา้นคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
 

เชิงเวลา กันยายน 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ

สถานศึกษา  

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-9609412 

   E-mail :  Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย และดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ  80  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
 

เชิงเวลา วันเข้าพรรษา กรกฎาคม 62 
วันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 62 
วันปิยะมหาราช ตุลาคม 61 
วันท าบุญขึ้นปีใหม่ มกราคม 62 

 

เชิงค่าใช้จา่ย 10,000 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ท าบุญวันส าคัญของชาติไทย ( 5 ธันวาคม )  

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-9609412 

   E-mail :  Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ตัวบ่งชี้  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : 

   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเปน็ไทย และดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

  ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ :  

  ธันวาคม 2560  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ  80  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 
 

เชิงเวลา ธันวาคม 60  
เชิงค่าใช้จา่ย - บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 
............................................ 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ  ตลาดนัดวัฒนธรรมความดีทุกวันศุกร์  

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นายอัคเดช ค าปูอ  

   ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา   โทรศัพท์ 055-363095 

   โทรสาร 055-363027     โทรศัพท์เคลื่อนที่   083-9609412 

   E-mail :  Oioiya_m@hotmail.com 

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  ประเด็น 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย และดา้นภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพตดิ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 

   ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) :  

  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคน 

7. พื้นที่ด าเนินการ : 

   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มิถุนายน – ตุลาคม 2562  
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :  

  สถานศึกษาได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ ปลูกฝังจิตส านึกให้กับนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ  80  
เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

เชิงเวลา มิถุนายน – ตุลาคม 2562  
เชิงค่าใช้จา่ย - บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

............................................ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ โครงการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562   

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล    นางพรณ์ศริญญา  บุญมีจิว   

  ต าแหน่ง พนักงานราชการทัว่ไป(คร)ู    โทรศัพท์   055-363095 
   โทรสาร 055-363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
   E-mail   saengaor@gmail.com    
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

     มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดา้นบุคลากร    

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 ด้วยวิทยาลัยการอาชพีนครไทย ได้ด าเนินการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา  

2562 ซึ่งได้มีนักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาจากสถานที่ และต่างสถาบันนั้น ท าให้มีความรู้ ความเข้าใจ

ในกฎระเบียบ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องในระดับอุดมศึกษา นั้น  

 งานครูที่ปรึกษา จึงได้จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
ขึ้นเพื่อเป็นการประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีโอกาส พบปะ
ผู้ปกครองของนักเรียน และผู้เรียน       อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าเมื่อนักศึกษา ศึกษา
อยู่ในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยแล้วจะเป็นนักศึกษาที่พร้อมด้วย “คุณธรรม แลคุณวุฒิ” ตามปณิธาน
ของวิทยาลัยฯ ต่อไป 
4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 

 -เพื่อเป็นการพบปะ กับผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 

 -เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับ

นักเรียน นักศึกษา 
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

 เชิงปริมาณ 

 -ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับนักเรียน นักศึกษาอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 -ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 
 -ผู้ปกครองมีข้อมูล ที่ถูกต้องในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา 
 -นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตนในระดับการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย     

7. พื้นที่ด าเนินการ:  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย        

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ : 

1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู 

2. ผู้ปกครองรู้และเข้าใจกฎระเบียบวิทยาลัยฯ เพิ่มข้ึน    

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ

(บาท) 

เชิงปริมาณ 1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    ปี

การศึกษา  2562 ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 

 

เชิงคุณภาพ 1. ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา 

2. นักเรียนนักศึกษาใหมไ่ด้รับการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตนใน

ระดับการศึกษาประกาศนียบัตร 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – กันยายน   2562  

เชิงค่าใช้จา่ย 3,000.00 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

............................................ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมที่ปรึกษา      

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล นางพรณ์ศริญญา  บุญมีจวิ   

   ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)    โทรศัพท์   055-363095 
   โทรสาร 055-363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
   E-mail   saengaor@gmail.com 
2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

     มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา       

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดา้นบุคลากร    

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าวการ

ประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุข ยาเสพติด การประพฤติผิด

ศีลธรรม การขาดคุณธรรมจริยธรรมและอ่ืนๆ ซึ่งมีสาเหตุให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปที่

อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา นั้น 

     ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการติดตาม ดูแลพฤติกรรม ให้เป็นไปในทางที่ดี และ

ถูกต้อง งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมที่ปรึกษา ของทุกสาขางานเพื่อให้

ครูที่ปรึกษาได้ให้การดูแลแก้ไขปัญหาของผู้เรียนสามารถด าเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  

4. ผลผลิตโครงการ (Output) : 

 - นักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานได้รับการดูแล และได้รับค าปรึกษาอย่างถูกต้อง  

- ทุกสาขางานมีมุมให้ค าปรึกษาที่มีความพร้อมอยู่เสมอ     

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : 

- ทุกสาขางานสามารถให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และมีการจัดเก็บเอกสารของนักเรียน 

นักศึกษาที่เป็นระเบียบเรียบร้อย     

6. กลุ่มเปูาหมาย :  

 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย     
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7. พื้นที่ด าเนินการ:  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย        

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ : 

 นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และทุกสาขางานมีมุมให้

ค าปรึกษาที่มีความพร้อมในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ(บาท) 

เชิงปริมาณ ทุกสาขางานมีมุมให้ค าปรึกษาประจ าแผนก  

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยออกกลางคันไม่

เกินร้อยละ 5  

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – กันยายน   2562  

เชิงค่าใช้จา่ย 22,000.00 บาท 
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

............................................ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อโครงการ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561    

   ผู้ประสานงาน ชื่อ – นามสกุล  นางพรณ์ศริญญา  บุญมจีิว   

   ต าแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ครู)   โทรศัพท์   055-363095 
   โทรสาร 055-363207     โทรศัพท์เคลื่อนที่   089-4601698 
   E-mail   saengaor@gmail.com       

2. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

     มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการศึกษา      

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการดา้นบุคลากร    

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

 ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าวการ

ประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุข ยาเสพติด การประพฤติผิด

ศีลธรรม การขาดคุณธรรมจริยธรรมและอ่ืนๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว การ

เลียนแบบ การเลือกประพฤติในทางที่ผิด 

     ดังนั้นการที่จะรู้ถึงปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ

พูดคุยและรับฟังปัญหาและวิธีแก้ปัญหาจากผู้ปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อ การก าหนด

มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและท าให้การดูแลแก้ไขปัญหาของ

ผู้เรียนสามารถด าเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  

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     
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7. พื้นที่ด าเนินการ:  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย        

8. ผลที่คาดวา่จะได้รับ : 

1.  ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู     

2.  ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ   

3. ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา  

9. ตัวชี้วัดเปูาหมายโครงการ :  

ตัวชี้วัด หน่วยนับ(บาท) 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกคนมีแฟูม

ประวัติและได้รับการคัด  กรองพร้อมเยี่ยมบ้าน 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยออกกลางคัน

ไม่เกินร้อยละ 5  

นักเรียน นักศึกษา ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

และมีเจตคติท่ีดีต่อครู 

 

เชิงเวลา พฤษภาคม 2562 – กันยายน   2562  

เชิงค่าใช้จา่ย 3,000.00 บาท 

 


