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ค าน า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัด

พิษณุโลก นี้ จัดท าขึ้นตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 และแก้ไขปรับปรุงในปี พุทธศักราช 2545 โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร

จัดการของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้าน

วิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานให้สอดคล้องรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต

เป็นส าคัญ 

 ดังนั้น  วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางและกรอบใน

การพัฒนาและบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องรองรับตามนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล  ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาบุคลากร และสถานศึกษาต่อไป 

 

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

     วิทยาลัยการอาชพีนครไทย    

    กันยายน 2562 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ ์

วิสัยทัศน์  (Vision)   
มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดี   สู่สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

พันธกิจ  (Mission)   
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน

ประกอบการ และด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 2  สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ 

และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี

ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
อัตลักษณ ์

 มีใจบริการ 

 

เอกลักษณ ์

 พัฒนาอาชีพสู่สังคม 
 

สีประจ าวิทยาลัย 
 สีน้ าเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ก้าวหน้าด้านการอาชีพ 
 สีขาว  หมายถึง  ศาสนธรรม  ความบริสุทธิ์ 
 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย 
 ต้นพญาสตับรรณ 
 
ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
 ดอกลีลาวด ี
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

ซื่อสาถนศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ซื่อภาษาอังกฤษ  Nakhonthai Industrial and Community Education College. 

ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  179  หมู่ที ่3  ต าบล เนินเพิ่ม  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  

   รหัส  65120 

โทรศัพท์   โทร. 055-363-095 

โทรสาร   โทร.  055-363-207 

เว็บไซต ์   www.ntic.ac.th 

อีเมล   phitsanulok04@vec.mail.go.th    

 

เน้ือที่ของสถานศึกษา 

205 ไร ่ 1 งาน  75  ตารางวา   

มีอาคารรวมทั้งสิ้น  15  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น     ห้องได้แก่ 

1.  อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 
 อาคารเรียน จ านวน   3  หลัง        
2.  อาคารประกอบ 
 โรงฝึกงาน   จ านวน  2  หลัง  
 อาคารอ านวยการ  จ านวน  1  หลัง     
 หอประชุม   จ านวน  -  หลัง  
 ห้องน้ าห้องส้วม   จ านวน  4  หลัง     
 โรงจอดรถ   จ านวน 2  หลัง  
 อาคารพัสด ุ   จ านวน 1  หลัง  
 อาคารวิทยบริการ  จ านวน  1  หลัง     
 
 
 

http://www.ntic.ac.th/
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3.  อาคารที่พกัอาศัย 
 บ้านพักผู้อ านวยการ  จ านวน  1  หลัง     
 บ้านพักข้าราชการคร ู6 ยูนิต จ านวน 1  หลัง     
 บ้านพักคร ู 6  ยูนิต  จ านวน  1  หลัง     
4.  ถนน  คศล.  4,304  ตารางเมตร 
 

 

 
 



 

4 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา 
          วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสุภาวดี  บุญนาค 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายสมพร  บุญนาค 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
นายธเนศ  คงวังทอง 

ฝ่ายวิชาการ 
นายพัฒน์คณวัชร์  นวมเฟื่อง 

 

ฝ่ายแผนงานฯ 
นายสมพร  บุญนาค 

 

งานบุคลากร 
นายณัฐดนัย  จันทร์ศรี 

งานการเงิน 
นางสาวพิมพ์ใจ  สิ้วอินทร์ 

งานการบัญชี 
นางสาวสุดาพร  นาคพรม 

งานพัสดุ 
นายชาตรี  ยอดช้าง 

งานอาคารสถานที่ 
นายวิรัตน์  จันทร์ตรี 

งานทะเบียน 
นายจักรพงษ์ เป้ียปลูก 

 
งานประชาสัมพันธ์ 
นายกมล  โชติรัตน ์

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวสุดาพร  นาคพรม 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายประณต งานนันไชย 

งานความร่วมมือ 
นางสาววราภร  จันทร์ชัย 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
นางศรินท์ทิพย์  ยอดช้าง 

 

งานประกันคุณภาพฯ 
นางศรินท์ทิพย์  ยอดช้าง 

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ 
นางรัตณาวรรณ์  โพธิ์ปลัด 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสุชาดา  โพธิ์พล 

งานครูที่ปรึกษา 
นางแสงเดือน  บุญมีจิว 

งานปกครอง 
นายมนตรี มุ่นเชย 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
นายไชยพร  บุญทา 

 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
นางสาวอาลิษา  เมืองพระฟาง 

งานโครงการพิเศษฯ 
นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร ์

แผนกวิชาสามัญพันธ์ 
นางลัดดาวัลย์  กัว้วจิง 

งง 
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
นายสราวุฒิ  ด้วงรอด 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายยมนา  คีรีรัตน์สกุล 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ 
นางสาวพิมพ์ใจ  สิ้วอินทร์ 

แผนกวิชาการบัญชี 
นางสายชล  แหยมมั่น 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นายธนัชกร  คงทัน 

แผนกวิชาช่างยนต์ 
นายสันติวุฒิ  ค าภู 

งานวัดผลและประเมินผล 
นายสันติวุฒิ  ค าภู 

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี 

นางสาววราภร  จันทร์ชัย 

งานวิทยบริการฯ 
นายกฤธน  บุญลือ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวิหก ปัตไทสงค์ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางลัดดาวัลย์  กัว้วจิง 

ผู้อ านวยการ 
นางมลฑา  ทรัพย์ประชา 
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 ข้าราชการ รวม 11 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1. นางมลฑา ทรัพย์ประชา

2. นายสมพร บญุนาค

3. นายธเนศ คงวังทอง รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

4. นายพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง

5. นางศรินทท์พิย์

6. นายสันติวุฒิ

7. นายจักรพงษ์ เปยีปลูก ระบบปฏิบติัการเบือ้งต้น หน.งานทะเบยีน

8. นายชาตรี ยอดช้าง เพศวิถีศึกษา หน.งานพัสดุ

9. นางสาวพิมพ์ใจ ส้ิวอนิทร์ โปรแกรมประมวลผลค า หน.การเงิน

10. นางลัดดาวัลย์ ก้ัววิจง หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

11. นายไชยพร บญุทา โปรแกรมกราฟฟิก หน.งานแนะแนวอาชีพฯ

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

ป.โท - ผู้อ านวยการวิทยาลัย

ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพย์

 ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

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

ป.โท -

ป.โท - รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

ยอดช้าง ป.โท คณิตศาสตร์พื้นฐาน หน.งานประกันคุณภาพ

ป.ตรี

ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ป.ตรี

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

ค าภู ป.โท งานวัดละเอยีดช่างยนต์ หน.งานวัดและประเมินผล

ป.โท

ป.โท

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป
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 พนักงานราชการ รวม 9 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

1.นางสายชล

2.นางสุชาดา

3.นายณัฐดนัย

4.นายยมนา

5.นางแสงเดือน

6.นางรัตณวรรณ์ โพธ์ิปลัด หน.ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

7.นางสุภาวดี

8.นายธนัชกร

9.นางสาววราภร

 ลูกจ้างช่ัวคราว รวม 49 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

1.นายวิรัตน์

2.นายมนตรี

3.นางสาวสุดาพร นาคพรม การบญัชีเช่าซ้ือและฝากขาย หน.งานวางแผนและงบประมาณ

4.นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์ งานเคร่ืองยนต์เล็ก หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

5.นายอนุวัตร

6.นายสราวุฒิ ด้วงรอด เคร่ืองเสียง หน.แผนกวิชาอเิล็กทรอนิกส์

7.นางาสาวอาลิษา เมืองพระฝาง วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

8.นายประณต งานนันไชย วงจรดิจิตอล หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

9.นายวิหก

10.นายอนนต์

11.นายวันชัย

12.นายกมล

13.นายสุขเกษม ทพิย์วงษา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1

14.นายวิศธวัฒร์ บญุภักดี หม้อแปลงไฟฟ้า จนท.งานโครงการพิเศษฯ

15.นายราชัน ขันตีมิตร งานวัดละเอยีดช่างยนต์ จนท.งานส่ือการเรียนการสอน

16. นายกฤตธน บญุลือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนท.งานอาคารสถานที่

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

โพธ์ิพล ป.โท เขียนแบบไฟฟ้า หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

จันทร์ศรี ป.โท วงจรไฟฟ้า หน.งานบคุลากร

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

แหยมมั่น ป.ตรี การเปน็ผู้ประกอบการ หน.สาขางานการบญัชี

ป.ตรี การบญัชีเบือ้งต้น 1

บญุนาค ป.โท หลักการตลาด หน.งานบริหารทัว่ไป

คีรีรัตน์สกุล ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

บญุมิจิว ป.โท การบญัชีต้นทนุ 1 หน.ครูทีป่รึกษา

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

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

คงทนั ป.ตรี อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์และวงจร หน.แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง

จันทร์ชัย ป.ตรี การส่องสว่าง หน.งานความร่วมมือ

จนท.งานวัดผลและประเมินผล

จันทร์ตรี ป.ตรี งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบือ้งต้น หน.งานอาคารสถานที่

มุ่นเชย ป.ตรี เขียนแบบเทคนิคเบือ้งต้น หน.งานปกครอง

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปฒัไทสงค์ ป.ตรี วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ป.ตรี

ป.ตรี

พลขันธ์ ป.ตรี งานวัดละเอยีดช่างยนต์

หน.งานส่ือการเรียนการสอน

พรมภาพ ป.ตรี หม้อแปลงไฟฟ้า จนท.งานวัดผลและประเมินผล

ทนทาน ป.ตรี การสร้างเว็ปไซต์ จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

โชติรัตน์ ป.ตรี เชื่องเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน หน.งานประชาสัมพันธ์

ป.ตรี จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
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17.นายวิทยา เพิ่มค า

18.นางสาวอารีญา ศรีโสภา เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ

19.นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี หลักการจัดการ

20. นางาสาวจณิฏตา

21.นางอรษา

22.นางศิรัญญพร

23.นางศุพัทธนันท์

24.นางสาวสุพัตรา

25.นางสาวธิดารัตน์

26.นางสาวจันตณา

27.นางสาวชลธิชา จนท.งานทวิภาคี

28.นางสาวนิตยา จนท.งานบริหารงานทัว่ไป

29.นางสาวสุกันยา จนท.งานวิจัยพัฒนาฯ

30.นางสาวธนัชพรศรณ์ จนท.งานบคุลากร

31.นางสาวชนกสุดา จนท.งานพัสดุ

32.นางสาวชาลีนา กล่ินเกตุ จนท.งานการเงิน

33.นางสาวมณทณัช ชะนะศรี จนท.งานแนะแนว

34.นางสาวภัทราวดี ด่อนแผ้ว จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

35.นางเบญมาศ นักการภารโรง

36.นายบญุทนั นักการภารโรง

37.นายล าดวน จันทร์ปอ้ง นักการภารโรง

38.นายวสิฏฐ์พล นักการภารโรง

39.นายธานินทร์ นักการภารโรง

40.นายสราวุฒิ พนักงานขับรถยนต์

41.นายหลักชัย คุตระกูล

42.นายอใุด เพชรบรูณ์ปี้

43.นายอนุสาร เอี่ยมโอด

44.นายทุง่ ทานนท์

ป.ตรี งานจักรยานยนต์

ป.ตรี

ป.ตรี

สุค าภา ป.ตรี -

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

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

จนท.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด

สอนนนท์ ปวส. - จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

บริุนทร์รัตน์ ปวส. - จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

ด่อนแผ้ว ป.ตรี - จนท.งานทะเบยีน

งูนิ่ม ป.ตรี - จนท.งานการบญัชี

เขียวข า ป.ตรี - จนท.งานพัสดุ

แก้วปอ้งปก ป.ตรี - จนท.งานการเงิน

ศรีวิชัย ปวส. -

แสงรอด ป.ตรี -

โถงโฉม ป.ตรี -

แสงนภากาศ ป.ตรี -

ปวส. -

ค าภา ป.6 -

วงษด่์อน ป.6 -

ตานาแฝก ปวส. -

ป.ตรี -

ป.ตรี -

สอนนนท์ ม.6 -

ปวส. - พนักงานขับรถยนต์

ม.3 -

ค าภา ปวส. -

พรมสิงห์ ป.6 -

ป.6 - พนักงานรักษาความปลอดภัย

ป.6 - พนักงานรักษาความปลอดภัย

ป.6 - พนักงานรักษาความปลอดภัย
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หลักสูตรในระบบ/ต่อเน่ือง

ประเภทวิชา / สาขา 

รวมทัง้สิ้น ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2

1.  ประเภทวิชา อตุสาหกรรม

-  สาขาวิชา / งานยานยนต์ 34 30 37 26 127

-  สาขาวิชา / งานไฟฟ้าก าลัง 42 37 45 28 152

-  สาขาวิชา / งานอเิล็กทรอนิกส์ 15 13 4 6 38

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

-  สาขาวิชา / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 11 15 8 52

-  สาขาวิชา / การบญัชี 20 15 41 34 110

รวมทัง้ส้ิน 129 106 142 102 479

รวมทัง้สิ้น

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

เป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษา

ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี /ปทส.
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1. ประมาณการรายรบั 42,237,875 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 4,114,975 บาท

 - ยอดยกมาจากปีปัจจบุัน 1,319,765.41             บาท

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป 2,795,210.00             บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ที่คาดวา่จะได้รับ 38,122,900 บาท

งบบุคลากร 26,031,400 บาท

งบด าเนินงาน 4,108,800 บาท

งบลงทุน 3,497,000 บาท

งบเงินอดุหนุน 3,010,700 บาท

งบอื่นๆ 1,475,000.00             บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 42,366,490 บาท
งบบุคลากร 13,857,520 บาท

 - เงินเดือน 4,148,880.00     บาท

 - ค่าจา้งประจ า - บาท

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,521,200.00     บาท

 -  ค่าวิทยฐานะ 369,600.00       บาท

 -  อื่น ๆ 6,817,840.00     บาท

งบด าเนินงาน 14,306,870 บาท

 - ค่าตอบแทน 1,359,200.00    บาท

 - ค่าใช้สอย 10,494,400.00  บาท

 - ค่าวัสดุ 1,198,800.00    บาท

 - ค่าสาธารณูปโภค 1,254,470.00    บาท

งบลงทุน 6,633,400 บาท

ครุภัณฑ์ 4,133,400.00    บาท

ส่ิงก่อสร้าง 2,500,000.00    บาท

งบเงินอุดหนุน 4,428,500 บาท

 -  โครงการผลงานวิจยัฯ 70,000.00        บาท

 -  อดุหนุนค่าจดัการศึกษาคู่ขนานฯ 4,185,100.00    บาท

 -  อดุหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 30,000.00        บาท

 -  อดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนฯ 143,400.00      บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 3,140,200 บาท

 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน 189,600.00      บาท

 - โครงการออกกลางคัน 21,000.00        บาท

 - โครงการ Fix It Center 750,000.00      บาท

 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระ 1,950,000.00    บาท

 - โครงการจดัหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู 117,600.00      บาท

 - .โครงการสนับสนุนการขบัเคล่ือนศูนย์ฯ 112,000.00      บาท

 -โครงการอาชีวศึกษา(ลดเวลาเรียน) 200,000.00      บาท

 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 3 

วทิยาลัย  การอาชีพนครไทย
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รวมทั้งสิ้น

1,509,500.00   901,000.00    1,713,500.00  4,124,000.00   60,000.00   21,000.00   40,000.00     1,162,000.00   472,650.00     2,604,200.00    4,114,975.00    12,477,825.00         

   งบบุคลากร 7,816,280.00    28,750.00       575,000.00      - - 8,420,030.00   -            -            -              575,000.00      -                2,604,200.00    4,357,950.00     2,066,880.00    13,666,110.00         

 - เงินเดือนข้าราชการ 4,148,880.00    -                -                - - 4,148,880.00   -            -            -              -                -                -                 -                 -                 4,148,880.00           

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

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

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

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

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

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,521,200.00    -                -                - - 2,521,200.00   -            -            -              -                -                -                 -                 -                 2,521,200.00           

 - ค่าจ้างครูจ้างสอนชั่วคราว 575,000.00      28,750.00       575,000.00      - - 1,178,750.00   -            -            -              575,000.00      -                1,434,720.00    3,188,470.00     575,000.00      3,763,470.00           

 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                1,169,480.00    1,169,480.00     1,002,280.00    2,171,760.00           

 - ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 489,600.00      489,600.00             

   งบด าเนินงาน

   ค่าตอบแทน 99,600.00        226,800.00      308,800.00      - - 635,200.00      -            -            -              298,000.00      -                -                 298,000.00       350,000.00      1,283,200.00           

 - ค่าเช่าบ้าน -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

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

 - เงินค่าตอบแทนเกินภาระงาน 99,600.00        198,800.00      298,800.00      - - 597,200.00      -            -            -              298,000.00      -                -                 298,000.00       300,000.00      1,195,200.00           

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

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ -                 10,000.00       10,000.00       - - 20,000.00       -            -            -              -                -                -                 -                 -                 20,000.00               

ส่วนที่ 3

 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

 - ค่าตอบแทน อื่นๆ -                 10,000.00       -                - - 10,000.00       -            -            -              -                -                -                 -                 -                 10,000.00               

    ค่าใช้สอย 198,750.00      297,750.00      178,750.00      - - 675,250.00      -            -            -              128,750.00      60,000.00       130,210.00      318,960.00       228,864.00      1,223,074.00           

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000.00      189,000.00      90,000.00       - - 429,000.00      -            -            -              100,000.00      60,000.00       -                 160,000.00       150,000.00      739,000.00             

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

 - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 20,000.00        70,000.00       50,000.00       - - 140,000.00      -            -            -              -                -                -                 -                 -                 140,000.00             

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

 - ค่าจ้างเหมาบริการ -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - ค่าเงินสมทบประกันสังคม 28,750.00        28,750.00       28,750.00       - - 86,250.00       -            -            -              28,750.00       -                130,210.00      158,960.00       78,864.00        324,074.00             

    ค่าวัสดุ 254,000.00      268,000.00      279,500.00      - - 801,500.00      -            -            -              40,000.00       72,000.00       -                 112,000.00       203,000.00      1,116,500.00           

 - วัสดุส านักงาน 24,000.00        29,000.00       24,000.00       - - 77,000.00       -            -            -              -                -                -                 -                 33,000.00        110,000.00             

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 90,000.00        150,000.00      50,000.00       - - 290,000.00      -            -            -              40,000.00       -                -                 40,000.00         150,000.00      480,000.00             

 - วัสดุการศึกษา 130,000.00      86,000.00       200,500.00      - - 416,500.00      -            -            -              -                -                -                 -                 -                 416,500.00             

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

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

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ -                 -                -                - - -                -            -            -              -                70,000.00       -                 70,000.00         -                 70,000.00               

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

 - วัสดุหนังสือ  วารสาร  ต ารา -                 -                -                - - -                -            -              -              -                2,000.00         -                 2,000.00          -                 2,000.00                

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

     ค่าสาธารณูปโภค(ข้ันต่ า) 245,000.00      72,000.00       140,000.00      - - 457,000.00      -            -            -              120,000.00      44,940.00       -                 164,940.00       415,000.00      1,036,940.00           

 - ค่าไฟฟ้า 220,000.00      20,000.00       80,000.00       - - 320,000.00      -            -            -              100,000.00      -                -                 100,000.00       300,000.00      720,000.00             

 - ค่าน้ าประปา 20,000.00        30,000.00       60,000.00       - - 110,000.00      -            -            -              20,000.00       -                -                 20,000.00         110,000.00      240,000.00             

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

 - ค่าโทรศัพย์ 5,000.00          10,000.00       -                - - 15,000.00       -            -            -              -                -                -                 -                 5,000.00          20,000.00               
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

 - ค่าบริการทาง Internet -                 -                -                - - -                -            -            -              -                44,940.00       -                 44,940.00         -                 44,940.00               

      งบลงทุน

     ค่าครุภัณฑ์ 3,875,000.00    -                -                - - 3,875,000.00   -            -            -              -                -                -                 -                 258,400.00      4,133,400.00           

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ access point แบบที ่1

 *6 เคร่ือง

-                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 
32,400.00        32,400.00               

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่1 

(ตอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้)*2เคร่ือง

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

พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว * 40 เคร่ือง -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 74,000.00        74,000.00               

เก้าอีฟ้งับรรยาย *80 ตัว -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 108,000.00      108,000.00             

รถบรรทดุ(ดีเซล)ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาณตรกระบอก

สูบ ไม่ต่ ากว่า 4,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า

กว่า 105 กิโลวัตต์* 1 คัน

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

เคร่ืองกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแทน่ 150 มม.พร้อมอุปกรณ์ 2,500,000.00    -                -                - - 2,500,000.00   -            -            -              -                -                -                 -                 -                 2,500,000.00           

     สิ่งก่อสร้าง 2,122,000.00    -                -                - - 2,122,000.00   -            -            -              -                -                -                 -                 -                 2,122,000.00           

ปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 2,122,000.00    -                -                - - 2,122,000.00   -            -            -              -                -                -                 -                 -                 2,122,000.00           

     -  งบเงินอุดหนุน

 - อุดหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์* -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - อุดหนุน อศ.กช. -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะส้ัน -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท. -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       
 - อุดหนุนหิจกรรมองค์การวิชาชีพ

อุตสาหกรรม
-                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้ -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

 - ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       
 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยฐาน

วิทยาศาสตร์
-                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

     -  งบรายจ่ายอ่ืนๆ

 - โครงการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

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

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

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

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

โครงการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 25,000.00        -                104,000.00      - - 129,000.00      -            -            -              -                35,000.00       -                 164,000.00       200,000.00      364,000.00             

งานบุคลากร -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่เพิม่ศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน

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

โครงการการจัดองค์ความรู้ทัศนศึกษาดูงานเพือ่

เพิม่ศักยภาพการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง
-                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 

-                 
200,000.00      200,000.00             

โครงการจิตใสกายแกร่งเพือ่คุณภาพชีวิตทีดี่กว่า -                 -                3,000.00         - - 3,000.00         -            -            -              -                -                -                 3,000.00          -                 3,000.00                
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา -                 -                2,000.00         - - 2,000.00         -            -            -              -                -                -                 2,000.00          -                 2,000.00                

งานอาคารสถานที่

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟา้แสง

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

23,000.00         
23,000.00               

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปา

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

40,000.00         
-                 40,000.00               

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

โครงการพัฒนาส านักงาน งานอาคารสภานที่ -                 -                17,000.00       - - 17,000.00       -            -            -              -                -                -                 17,000.00         -                 17,000.00               

งานทะเบียน -                -                 -                       

โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2562ในระดับปวช.และปวส.
-                 -                -                - - -                -            -            -              -                10,000.00       -                 10,000.00         -                 10,000.00               

โครงการพธีิมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปวช.และปวส.
-                 -                -                - - -                -            -            -              -                15,000.00       -                 

15,000.00         
-                 15,000.00               

โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา

2563ในระดับปวช.และปวส.
-                 -                -                - - -                -            -            -              -                5,000.00         -                 

5,000.00          
-                 5,000.00                

โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานงานทะเบียน -                 -                15,000.00       - - 15,000.00       -            -            -              -                -                -                 15,000.00         -                 15,000.00               

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

งานประชาสัมพันธ์ -                -                 -                 -                       

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัค

นักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา2563
2,000.00          -                -                - - 2,000.00         -            -            -              -                -                -                 

2,000.00          
-                 2,000.00                

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 63,000.00        -                37,000.00       - - 100,000.00      60,000.00   -            -              -                8,000.00         -                 108,000.00       -                 108,000.00             

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา -                -                 -                       
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

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

10,000.00         
-                 10,000.00               

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ 

ประจ าปีการศึกษา 2562
-                 -                -                - - -                -            -            -              -                8,000.00         -                 

8,000.00          
-                 8,000.00                

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2562
10,000.00        

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

โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู ประจ าปี

การศึกษา 2562
-                 -                2,000.00         

- - 
2,000.00         -            -            -              -                -                -                 

2,000.00          
-                 2,000.00                

งานความร่วมมือฯ -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       
โครงการลงนามความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ
3,000.00          -                

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

3,000.00          
-                 3,000.00                

โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกากับ

เครือข่าย
-                 -                

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

1,000.00          
-                 1,000.00                

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

โครงการซ่อมบ ารุงและขยายการให้บริการ

ระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา
40,000.00        -                

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

40,000.00         
-                 40,000.00               

โครงการศึกษาความพงึพอใจในการใหบ้ริการ

ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ

-                 -                
1,000.00         

- - 
1,000.00         -            -            -              -                -                -                 

1,000.00          
-                 1,000.00                

งานวางแผนและงบประมาณ -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ2564
                  -   -                3,000.00         

- - 
3,000.00         -            -            -              -                -                -                 

3,000.00          
-                 3,000.00                

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

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ -                -            -              -                -                -                 
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการเพิม่ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาในสถานศึกษา(ศึกษาดูงาน)

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

โครงการเพิม่ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาในสถานศึกษา(อบรมเขียนแผนธุรกิจ)

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

โครงการเพิม่ศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาในสถานศึกษา(ด าเนินธุรกิจ)

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

ฝ่ายวิชาการ 25,000.00        -                66,000.00       - - 91,000.00       -            -            6,000.00       -                93,000.00       -                 190,000.00       5,000.00          195,000.00             

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

โครการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ

นักเรียนระดับชัน้ปวช.1ปีการศึกษา2563
-                 -                

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

30,000.00         
-                 30,000.00               

โครงการนิทรรศการวิชาการนครไทยวิชาชีพ 

open house ปีการศึกษา 2562
-                 -                -                - - -                -            -            -              -                20,000.00       -                 20,000.00         -                 20,000.00               

 โครงการเชิญผู้เชีย่วชาญผู้ช านาญการด้านภาษา

กลุ่มอาชีพ
2,000.00          -                

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

2,000.00          
-                 2,000.00                

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
-                 -                1,000.00         

- - 
1,000.00         -            -            -              -                -                -                 

1,000.00          
-                 1,000.00                

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

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา

ระดับอศจ.และระดับภาคปีการศึกษา2563
-                 -                

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

4,000.00          
-                 4,000.00                

งานวัดผลและประเมินผล
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-net)
-                 -                

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

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

โครงการทดสอบมาตฐานวิชาชีพฝีมือแรงงานจาก

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ภาค 9
-                 -                

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

1,500.00          
-                 1,500.00                
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

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

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการปฐมนิทเศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชีพ

ในสถานประกอบการ
-                 -                

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

1,000.00          
-                 1,000.00                

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและ

ผู้ปกครองเพือ่สร้างความเข้าใจในเง่ือนไขการเรียน

ระบบทวิภาคี

-                 -                

-                - - -                

-            -            5,000.00       -                -                 

5,000.00          

-                 5,000.00                

โครงการสมัมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงานและ

ฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
-                 -                

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

1,000.00          
-                 1,000.00                

โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชีพในสา

ถนประกอบการ
-                 -                

-                - - -                
-            -            1,000.00       -                -                 

1,000.00          
-                 1,000.00                

โครงการเพิม่ระดับความพงึพอใจของสาถน

ประกอบการหน่วยงานชุมชนทีม่ีต่อนักเรียน

นักศึกษาฝึกงาน

-                 -                1,000.00         
- - 

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

งานสือการเรียนการสอน -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                 -                 -                 -                       

โครงการการเขียนชุดค าส่ังโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ด้วยภาษา coding
5,000.00          -                

-                - - 5,000.00         
-            -            -              -                -                 

5,000.00          
-                 5,000.00                

งานวิทยบริการและห้องสมุด -                -                 -                       
โครงการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์

ราชวงศ์จักรี
3,000.00          -                -                - - 

3,000.00         
-            -            -              -                -                -                 

3,000.00          
3,000.00                

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

แผนกสามัญสัมพันธ์ -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                 -                 -                 -                       

โครงการปรับปรุงห้องพลศึกษา 15,000.00        -                -                - - 15,000.00       -            -            -              -                -                 15,000.00         -                 15,000.00               

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย -                 -                -                - - -                -            -            -              -                4,000.00         -                 4,000.00          -                 4,000.00                
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

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

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

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

แผนกไฟฟ้าก าลัง -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                 -                 -                       

โครงการปรับปรุงหอ้งปฏิบติัการเคร่ืองท าความเย็น -                 -                60,000.00       - - 60,000.00       -            -            -              -                -                -                 60,000.00         -                 60,000.00               

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 24,000.00        7,000.00         24,000.00       - - 55,000.00       -            21,000.00   -              -                145,000.00     -                 221,000.00       20,000.00        241,000.00             

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

โครงการฝึกอาชีพ108 อาชีพ -                 -                5,000.00         - - 5,000.00         -            -            -              -                -                -                 5,000.00          -                 5,000.00                

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)* -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 1,000.00          1,000.00                

โครงการอาชีวอาสาเทศกาลปใีหม่ และเทศการสงกรานต์

 ประจ าป ี2563*
-                 -                

-                - - -                
-            -            -              -                -                -                 

-                 
5,000.00          5,000.00                

โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการ และวิชาชีพ 5,000.00          -                -                - - 5,000.00         -            -            -              -                -                -                 5,000.00          -                 5,000.00                

โครงการออกหน่วยบริหารวิชาชีพจังหวัดและอ าเภอ

เคล่ือนที่
-                 -                10,000.00       

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

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน*กฟผ. -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 2,000.00          2,000.00                

โครงการอาชีวพัฒนา* -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 1,000.00          1,000.00                

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย* -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 1,000.00          1,000.00                

งานปกครอง

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

โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน -                 -                -                - - -                -            -            -              -                1,000.00         -                 1,000.00          -                 1,000.00                

โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดและอาวุธในสถานศึกษา -                 -                -                - - -                -            -            -              -                2,000.00         -                 2,000.00          -                 2,000.00                

โครงการป้ายบทลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่

ประพฤติตนผิดกฎฯ
-                 5,000.00         

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

5,000.00          -                 
5,000.00                
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

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

โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดในนักเรียน นักศึกษา -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 5,000.00          5,000.00                

โครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการ -                 2,000.00         -                - - 2,000.00         -            -            -              -                -                -                 2,000.00          -                 2,000.00                

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

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการ

ต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาปกีารศึกษา 2562
-                 -                1,000.00         

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

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ -                 -                -                - - -                -            -            -              -                9,000.00         -                 9,000.00          -                 9,000.00                

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

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา -                 -                -                - - -                -            -            -              -                2,000.00         -                 2,000.00          -                 2,000.00                

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา -                 -                -                - - -                -            -            -              -                2,000.00         -                 2,000.00          -                 2,000.00                

โครงการระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษา -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 2,000.00          2,000.00                

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                -                 -                 -                 -                       

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

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ -                 -                -                - - -                -            -            -              -                20,000.00       -                 20,000.00         -                 20,000.00               

โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษตัรย์ -                 -                -                - - -                -            -            -              -                13,000.00       -                 13,000.00         -                 13,000.00               

โครงการวันไหว้ครูช่าง และครูสามัญ -                 -                -                - - -                -            -            -              -                24,000.00       -                 24,000.00         -                 24,000.00               

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

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้น า -                 -                -                - - -                -            -            -              -                1,000.00         -                 1,000.00          -                 1,000.00                

โครงการกีฬาสัมพนัธ์และนันทนาการเพือ่พฒันา

บุคลิกภาพ
-                 -                

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

โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง -                 -                -                - - -                -            -            -              -                3,000.00         -                 3,000.00          -                 3,000.00                
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รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2563) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

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

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

โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยกรป่าไม้* -                 -                -                - - -                -            -            -              -                -                 -                 3,000.00          3,000.00                

งานครูที่ปรึกษา -                - - -                -            -            -              -                -                 -                 -                       

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2563
-                 -                

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

โครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมครูที่ปรึกษา 15,000.00        -                -                - - 15,000.00       -            -            -              -                -                 15,000.00         -                 15,000.00               

โครงการเย่ียมบ้านนักเรียน นักศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2563
-                 -                -                - - 

-                
-            15,000.00   -              -                -                -                 

15,000.00         
-                 15,000.00               

โครงการติดตามผู้เรียนออกกลางคันกลับเข้า

สู่ระบบการศึกษา
-                 -                -                - - 

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

ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ.

กระทรวง พ้ืนที่
-                 -                -                - - 

-                
-            -            -              -                -                 -                 367,831.00      367,831.00             

*  รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ



22 
 

โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวจันทร์แรม   ด่อนดี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพก าลังคนดา้นอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี   ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมส าคัญที่จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เข้า

มาใหม่เกิดความคุ้นเคย  เข้าใจสภาพการท างานในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยในด้านต่าง ๆ  ช่วยให้บุคลากรสามารถ

ปรับตัวได้ถูกต้อง  มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ  ได้ทราบบทบาทของตนเอง  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้

กฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ ก าหนดขึ้น  เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบาย และเงื่อนไขต่าง ๆ  อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์  กระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและจิตส านึก “ความเป็นครู”  และ “บุคลากรสาย

สนับสนุน”  เป็นการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจแก่

ผู้ใช้บริการ  สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยการอาชีพนครไทยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน   

   ดังนั้นงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร  จึงจัดท าโครงการดังกล่าว  เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวิทยาลัยร่วมกัน  ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การสร้าง

ความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้

มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งข้ึนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและ

สายสนับสนุน 

  5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับรู้นโยบาย เป้าหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดิการ  โอกาส

ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน   

  5.3 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 
        -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน 

บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม                    

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1  ขออนุมัติโครงการ       

  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

  7.3  ด าเนินการ    

  7.4  สรุปผล ประเมินผล การด าเนินงาน 

   ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   เดือน เมษายน 2563 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563        งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับความรู้ดา้นนโยบาย  เป้าหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดกิาร  

โอกาสความกา้วหน้า และระบบการบริหารงาน   

  9.2 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ  สามารถปรับตัวเข้ากบัวัฒนธรรมการด าเนินชีวิตในวทิยาลัยการ

อาชีพนครไทย  

   9.3 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความพรอ้มในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ   

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการการจัดองค์ความรู้ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวจันทร์แรม   ด่อนดี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแหง่ชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

ศักยภาพคนทกุช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรหรือสถานศึกษาต่างมุ่งเน้นถึงศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจาก

ภายในและภายนอกระบบราชการ ท าให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา  การขับเคลื่อนให้

สถานศึกษามีการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรให้

เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจและเป้าหมายของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

สิ่งส าคัญ  คือ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นสิ่งส าคัญใน

การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีนโยบายส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีความรู้ความช านาญ

ทักษะในด้านวิชาชีพจากแหล่งความรู้ต่างๆ     

 ดังนั้น งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร  จึงจัดท าโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อให้บุคลากรไดศ้ึกษาหา

ความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษาดูงานมาช่วยพัฒนางานด้านการเรียน

การสอนและงานส านักงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1  พัฒนาบุคลากรโดยวิธีเรียนรู้ความส าเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการ

ปฏิบัติงานราชการ 

  5.2  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบคิด

สร้างสรรค์ 

  5.3  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างบุคคล และระหว่างสถานศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 
        -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนกังานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน 

บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม                    

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1  ขออนุมัติโครงการ       

  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

  7.3  ด าเนินการ    

  7.4  สรุปผล ประเมินผล การด าเนินงาน 

     สถานที่ด าเนินโครงการ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

     ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   เดือน มีนาคม 2563 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

อย่างต่อเน่ือง 

  9.2  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างดา้นบุคลากร และสถานศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  9.3  บุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพฒันาตนเองและ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการจิตใส กายแกรง่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกวา่ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวจันทร์แรม   ด่อนดี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์รฐับาล การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชวีศึกษาให้มี

สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายของผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีความตระหนักและความมุ่งมั่นที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการในด้านสุขภาพ ให้กับบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีทางด้านสุขภาพกายและ
ใจ  ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมอารมณ์ และสติปัญญาโดยต้องการ
ให้บุคลากรสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ด้วยการออกก าลังกาย  สร้างสุขภาพ
เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดี  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี  มีน้ าใจซึ่งกันและกันต่อเพื่อนร่วมงาน 

ดังนั้น  งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร   จึงจัดท าโครงการดังกล่าว  เพื่อมุ่งเน้นตระหนัก
การออกก าลังกายให้เป็นกิจวัตรประจ าวันที่ถูกต้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ด้าน
สุขภาพที่ดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค์  

      5.1  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดลุทั้งกายและใจ หา่งไกลโรคร้ายออกก าลังกายที่

ถูกต้องและเหมาะสม  

      5.2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี  รูร้ักสามคัคีในการท างาน และเพื่อประโยชนต์่อการด าเนินชีวิต 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนกังานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน 

บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม                    
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1  ขออนุมัติโครงการ       

  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

  7.3  ด าเนินการ    

  7.4  สรุปผล ประเมินผล การด าเนินงาน 

   สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

   ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   เดือน มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
และบุคลากรสายสนับสนุน  มีสุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี   
 9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
และบุคลากรสายสนับสนุน มีภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคร้าย และสามารถน าความรู้สู่เพื่อนบ้าน และชุมชน
เพื่อรักษ์สุขภาพกันอย่างถ้วนหน้า 
  9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
และบุคลากรสายสนับสนุน  รู้รกัสามัคค ี สร้างไมตรีสัมพันธ์ที่ดใีนการท างานร่วมกัน  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการ “จิตอาสา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษา” 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวจันทร์แรม   ด่อนดี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์รฐับาล การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชวีศึกษาให้มี

สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริการจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้

ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิต

สาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม  ท าให้ทางคณะผู้จัดท ามีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับ

จิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น  ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจึงได้

จัดท าโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้  คือ  การท าความ

สะอาดพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณวิทยาลัยฯ  การปลูกพืชผักสวนครัว และด าเนินการจัดหาผ้าป่าสามัคคี

เพื่อการศึกษา  ซึ่งจะท าให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีการพัฒนาไปในทางที่ดีและมีความน่าอยู่มากขึ้น  

 งานบุคลากร  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ได้ตระหนักถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อ

ช่วยให้บุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตอาสา และใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ 

5. วัตถุประสงค์  

    5.1 เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

   5.2 เพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคม 

   5.3 เพื่อสรา้งความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 

   5.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสรา้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลัก

พระพทุธศาสนาได้อยา่งเหมาะสม 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน

บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม                    

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1  ขออนุมัติโครงการ       

  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

  7.3  ด าเนินการ    

  7.4  สรุปผล ประเมินผล การด าเนินงาน 

   สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

   ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยด าเนินกิจกรรมผา้ป่าเพื่อการศึกษาส าเร็จลุลว่งไปด้วยดี 

  9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน และ

บุคลากรสายสนับสนุน มคีวามสามคัคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

  9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน และ

บุคลากรสายเสริมสร้างความรู ้คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพทุธศาสนาได้อยา่ง

เหมาะสม 

  9.4 จิตส านึกทีด่ีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้

เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลยัการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและพักครูเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมถึง
ระบบแสงสว่าง  ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และช ารุด  จะต้องปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้งท า
ความสะอาด   เพื่อให้มีห้องเรียนที่ดีพร้อมประหยัดพลังงาน และมีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้ห้องเรียน และอาคารเรียนมีระบบแสงสว่างที่สมบูรณ์และสะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเรียนการสอน 

 5.2 เพื่อให้การเตรียมการเรียน การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 5.3 ห้องเรียนและอาคารเรียนและได้รับการพัฒนาระบบแสงสว่าง  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมีระบบแสงสว่างที่เพียงพอ  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ห้องเรียนและพักครูเป็นส านักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็น

ระเบียและปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม 2562 

 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน  พฤศจิกายน 2562 

 7.3 ด าเนินการ   เดือน  ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 

 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน  กันยายน 2563 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   23,000    บาท 

9. ผลที่คาดวา่ไดร้ับ 

 9.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมี แสงสวา่งที่เพียงพอและประหยัดพลังงานไฟฟ้ามคีวามเป็น

ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากการใช้งานระบบไฟฟ้า 

 9.2 มีวัสดุอุปกรณ์ทีร่ะบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานใชใ้นงานแสงสว่างและระบบไฟฟ้าในวทิยาลัยฯ 

10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง 

 10.2 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะทางวิชาชีพ 
เนื่องจากห้องเรียนและอาคารเรียน ห้องน้ า ระบบน้ าประปา  ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และ
ช ารุด  จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้งท าความสะอาด เพื่อให้มีระบบน้ าประปาที่เพียงพอ
ต่อการใช้งานของนักเรียนนกัศึกษา ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้มีระบบน้ าประปาที่สมบูรณ์  และเพียงพอต่อการใช้งาน 

 5.2 ห้องน้ าและอาคารเรียนได้รับการพัฒนาระบบน้ าประปาและทั่วถึงทุกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 มีระบบน้ าประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 มีระบบน้ าประปาที่เพียงพอและประหยัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2562 

 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน  พฤศจิกายน 2562 

 7.3 ด าเนินการ   เดือน  ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 

 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน  กันยายน 2563 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   40,000    บาท 
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9. ผลที่คาดวา่ไดร้ับ 

 9.1 มีระบบน้ าประปา  ที่เพียงพอ สะอาด และประหยัด 

 9.2 มีวัสดุอุปกรณ์ทีร่ะบบประปาที่มีมาตรฐานในการจา่ยน้ าประปา 

10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้น้ าประ 

 10.2 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน
วิชาชีพของอ าเภอนครไทย  ท าให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจ านวนมาก และเป็นศูนย์กลางของการ
พักผ่อนออกก าลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน  ของนักเรียนและคนในชุมชน แต่สถานที่และภูมิทัศน์
ปัจจุบันยังไม่เอื้ออ านวย ดังนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ
ทางวิทยาลัยฯ  จึงควรด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 ภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวิทยาลัยฯ 

5.2 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เข้ามาติดต่อราชการ 

5.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ร่มเย็น เหมาะกับการเรียนรู้ 

5.4 ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเป็นผู้รักธรรมชาติ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน 

  6.2.2 วิทยาลัยฯเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม 2562 

 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน  พฤศจิกายน 2562 

 7.3 ด าเนินการ   เดือน  ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 

 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน  กันยายน 2563 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

      จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   23,000   บาท 

9. ผลที่คาดวา่ไดร้ับ 

 9.1 มีส่วนหย่อมที่เอื้อตอ่การพักผ่อน 

 9.2 วิทยาลัยฯเกิดภาพลกัษณ์ที่ดีต่อชุมชน 

10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 10.2 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการพัฒนาส านักงาน งานอาคารสถานที่ 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   งานอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันงานอาคารสถานที่  เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ และ เป็นพื้นที่
ปฏิบัติงานโครงสร้างต่างๆนั้นมีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้มาเป็นระยะเวลานานจึงท าให้วัสดุที่
จัดเก็บไว้ใช้ในงานอาคารเพิ่มมากขึ้น และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ท าความสะอาด และ น้ ายาท าความ
สะอาด รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางของการเบิกจ่ายวัสดุและน้ ายาท าความสะอาดของแต่ละสาขางานจึงท า
ให้พื้นที่ของส านักงานอาคารไม่มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอนั้นงานอาคาร
สถานที่จึงด าเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานอาคารสถานที่ให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อให้มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

5.2 เพื่อให้มีพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ  

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 พื้นที่ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

  6.2.2 ส านักงานอาคารสถานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม 2562 

 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน  พฤศจิกายน 2562 

 7.3 ด าเนินการ   เดือน  ธันวาคม 2562 ถึง สิงหาคม 2563 

 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน  กันยายน 256 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   17,000    บาท 

9. ผลที่คาดวา่ไดร้ับ 

 9.1 มีพื้นที่จดัเก็บวัสดุอปุกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 

 9.2 มีพื้นที่ใช้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาใช้ส านักงานอาคารสถานที่ 

 10.2 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับ  ปวช. และ ปวส.  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรพัยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะ
และการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสองระดับ  และทางวิทยาลัยฯก็ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกี ยรติบัตร
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ ปี และงานทะเบียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าว 
 งานทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ขึ้นเพื่อให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกผันในสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อสรา้งความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 

 5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  
       6.1.1 นักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) ส าเรจ็การศึกษา จ านวน 183   คน  
       6.1.2 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง(ปวส.)ส าเร็จการศึกษาจ านวน 102 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
       นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3  และ  ปวส.2   ทุกแผนกวิชาเข้ารว่มกิจกรรมอยา่งพร้อมเพียง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน กุมภาพันธ ์
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน มีนาคม 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน มีนาคม 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน เมษายน 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท  ได้แก ่
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศกึษา 
 9.2 นักศึกษาเกิดความผกูพันในสถานศึกษา 
 9.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศกึษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส. 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา ตวับ่งชี้ที่ 3.1 เรื่อง ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัยฯ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  จะเปิดท าการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563  งานประชาสัมพันธ์จึงเล็งเห็นความส าคัญในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การ

จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้

มากยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค ์
          5.1 เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้ และเข้าใจการจดัการเรียน การสอนในสายวิชาชีพมากขึ้น 
 5.2 เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เรียนสายวิชาชีพให้ไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  
  จ านวนนักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในสายวชิาชีพไม่น้อยกว่า 200 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนหลาย จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน ตุลาคม 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน มกราคม 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน กุมภาพันธ ์
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน กุมภาพันธ ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท  ได้แก ่
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีจ านวนนักเรียน นกัศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในสายวิชาชีพมากขึ้น 

 9.2 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ มอบตวันักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ในระดับ  ปวช.  และ  ปวส. 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร ์สอศ.2 .เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความตอ้งการของประเทศ 
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่พึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาให้มี
ความรู้ มีทักษะและการประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมี
คุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)โดยมีแผนการเรียนควบคู่

กับการรับสมัครนักเรียนให้มีผู้เรียนครบตามจ านวนที่ได้วางแผนไว้  ตามระเบียบของงานแผนวิทยาลัยฯ  

เพราะประเทศต้องการก าลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/สามัญ(จบม.3)

ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ  โดยการเพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใครอยากเรียนอะไร

ต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการ   สอนร่วมกันอย่าไปกระจุกอยู่ที่ ใดที่หนึ่ง ซึ่งงาน

ทะเบียนเป็นผู้จัดท าการรับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และลงทะเบียนเรียน

ตามวัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรยีนให้เรียนตามสาขาทีต่อ้งการ 

 5.2 เพื่อให้นักศึกษามีวิชาชีพติดตวัไปท างานในอนาคต 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนกับ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจ านวนมาก  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  มีนักเรียน  นักศึกษาระดบัชั้น  ปวช.1 และ ปวส.1 สมัครเรียนทุกแผนกวชิาตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน พฤศจิกายน 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน พฤศจิกายน 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน พฤศจิกายน 62 – พฤษภาคม 63 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน มิถุนายน 63 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000 บาท   
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวชิาชพีสามารถน าไปใช้ในวันข้างหน้าได้ 
 9.2 นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี่อเพื่อนรว่มชั้นเรียน 
 9.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศกึษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์ส านักงาน งานทะเบียน 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร ์สอศ. 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัอาชวีศึกษา 

 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา  ด้าน
การบริหารการจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการโรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ 
และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และหลักสูตรระยะสั้น โดยรับสมัครนักเรียนให้มี

ผู้เรียนครบตามจ านวนตามแผนที่วางไว้  ประเทศไทยต้องการก าลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่

พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ  โดยการ

เพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอน ซึ่งงาน

ทะเบียนเป็นผู้รับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และลงทะเบียนเรียนตามวัน 

เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป 

 งานทะเบียน  จึงจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา จัดเก็บข้อมูล ซึ่ง

ผลการเรียนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานในการจดัท าเอกสารของ งานทะเบียน 
 5.2 เพื่อมีอุปกรณ์ส าหรบัจัดท าเอกสารงานทะเบียน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  

6.1.1 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในการจดัท าเอกสาร 
6.1.2 เพื่อให้ห้องงานทะเบียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงขึ้น 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน ธันวาคม 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน ธันวาคม 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน ธันวาคม 62 - มกราคม 63 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน มกราคม  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   15,000   บาท  ได้แก่ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงข้ึน 
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการงานทะเบียนสัญจร 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร ์สอศ.3. ส่งเสริมการมีส่วนรว่มจากทกุภาคส่วนในการจัดอาชวีศึกษา 
 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ด้านการ
จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พร้อมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ละระดับการศึกษา 
ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ หลักสูตร 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรประกาศนียบัตร

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

ทดสอบตามเกณฑ์ทุกหมวดวิชา ตามระเบียบของงานวัดผลและประเมินผล  ซึ่งงานทะเบียนเป็นผู้จัดท า

ระเบียนแสดงผลการเรียนและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  งานทะเบียนจะด าเนินการจัดท าใบแสดงผล

การเรียน (ใบ รบ.) ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอจบ และนักเรียน นักศึกษาจะต้องติดตาม

ขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) เพื่อให้มีความถูกต้องของระเบียนแสดงผลการเรียน 

 งานทะเบียน มีแนวคิดให้มีการจัดกิจกรรมงานทะเบียนสัญจรเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่คาดว่า

จะส าเร็จการศึกษาตรวจความถูกต้องของ ใบแสดงผลการเรียน แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขางานที่

เรียน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของที่เรียนและรายวิชาที่เรียนว่าครบตามหลักสูตรและข้อมูล

ต่างๆเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของใบแสดงผลการเรยีน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ   
  เพื่อให้การด าเนินงานของงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.2 เชิงคุณภาพ   
  เอกสารใบแสดงผลการเรียนที่ถูกต้อง 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน พฤศจิกายน 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน พฤศจิกายน 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน พฤศจิกายน 62 – มกราคม 63 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน กุมภาพันธ ์
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000   บาท  ได้แก ่
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงข้ึน 
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ ป้ายรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวจณิฎตา  สุค าภา 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 มาตรฐานที่ 3  ด้านการบริหารจัดการอาชวีศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เรื่อง ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัยฯ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  จะเปิดท าการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563  งานประชาสัมพันธ์จึงเล็งเห็นความส าคัญในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การ

จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ  ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้

มากยิ่งข้ึน 

5. วัตถุประสงค ์
           5.1   เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับความรู้และเข้าใจการจดัการเรียน การสอนในสายวชิาชพีมากขึ้น 
 5.2   เพื่อเพิ่มจ านวนผู้เรียนสายวิชาชีพให้ไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 จ านวนนักเรียน นกัศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในสายวิชาชีพไม่น้อยกวา่ 200 คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน ตุลาคม 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน มกราคม 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน มกราคม 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน พฤษภาคม 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท  ได้แก ่
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
9.1 มีจ านวนนักเรียน นกัศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในสายวิชาชีพมากขึ้น 

 9.2 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง       ต าแหน่ง ครู คศ.2   

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

   สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา:   มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ 3.1  ด้านความรว่มมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ 

  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เป็นการสร้างระบบและกลไก

ในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 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 

เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมใน

การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อบุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ                 

 7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล          

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล  

  ระยะเวลาการด าเนินการ    มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

สถานที่ด าเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1   แบบสอบถาม 

  10.2   สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง       ต าแหน่ง   ครู คศ.2 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

   สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา:  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

  ตัวบ่งชี้ 3.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์งานสรา้งสรรค ์งานวิจัยภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติด้าน

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 5 เรื่องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน 

ปฏิรูป วิธีสอบ เป็นการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทางสมองที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละ

บุคคลจากผลการประเมินกระบวนการคิดวเิคราะห์ของผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสามารถ

ด าเนินการได้ทุกระดับ อายุและทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เล็งเห็นความส าคัญและ

ความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงจัดประกวดโครงการและโครงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคิด

และการจัดการ ให้นักศึกษาตระหนักในความส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 

  5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงความสามารถ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศกึษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  เสนอโครงการ                 

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล       

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 
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7.5  สรุปและประเมินผล  

  ระยะเวลาการด าเนินการ    มกราคม – มีนาคม 2563 

สถานที่ด าเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและ

ประสบการณ์ตรงความสามารถ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

  9.2 โครงงาน โครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับชุมชน ท้องถิ่ นต่อไป

และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นประโยชน์มากขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1   แบบสอบถาม 

  10.2   สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการจัดประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง       ต าแหน่ง   ครู คศ.2 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

   สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา:  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้

  ตัวบ่งชี้ 3.2 ดา้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสรา้งสรรค ์งานวิจัย 

  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มองเห็นความส าคัญของการจัดท าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคน

รุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา  คิดค้น  และมีวิธีการท างานแบบวิทยาศาสตร์  ตลอดจน

การรู้จักการวางแผน  การปฏิบัติทดลอง  การบันทึกข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการน าเสนอ  ด้วย

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาคน  พัฒนาชาติ   

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท า

ตลอดจนการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม่ชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศกึษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  เสนอโครงการ                  

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล         

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล  

  ระยะเวลาการด าเนินการ    มิถุนายน 2562 – มกราคม 2563 
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สถานที่ด าเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดท าตลอดจนการ

น าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยของครู ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศรินท์ทิพย์   ยอดช้าง       ต าแหน่ง   ครู คศ.2 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

   สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา: 

  มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ดา้นการจัดการเรียนการสอนอาชีวศกึษา 

  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดท าวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ผลงาน

ทางวิชาการ พัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

ขับเคลื่อนคุณภาพ และยกระดับการศึกษาด้วยผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม  

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาการศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ครูผูส้อน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  เสนอโครงการ                  

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล        

 7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล  

  ระยะเวลาการด าเนินการ    กันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่ด าเนินการ     วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษาให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาการศึกษา 

  9.2 ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยและสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการลงนามความรว่มมือกับสถานประกอบการ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววราภร   จันทร์ชัย      ต าแหน่  พนักงานราชการ(ครู) 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา: 

มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ตวับ่งชี้ 3.1  ดา้นความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้  
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)2545 (ปรับปรุง)พ.ศ.2564 และหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)2557 ก าหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพจัดสอน และฝึกงานในสถาน

ประกอบการเป็นเวลา 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร จึงมีความจ าเป็น

ที่จะต้องจัดโครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อร่วมผลิต และพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอันเป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อ

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นก าลังคนที่ส าคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถานศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

  5.2 เพื่อเพิ่มจ านวนสถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียน

การสอน 

  5.3 เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือกันในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี 

  5.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานและทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการ

อาชีพนครไทย  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 สถานประกอบการเพิ่มข้ึน ครอบคลุมกับสาขาที่วิททยาลัยเปิดท าการเรยีนการสอน 
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ                  

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล          

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล  

  ระยะเวลาการด าเนินการ   มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

สถานที่ด าเนินการ       - วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  - สถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเน่ืองและ สามารถการด าเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้คนคว้าข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
  9.2 ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้มีจุดให้บริการเครือค่ายไร้สาย และระบบเครือข่าย LAN

ภายในวิทยาลัยในการใช้งานเพิ่มขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ                 

  10.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 

  10.3 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววราภร   จันทร์ชัย     ต าแหน่ง   พนักงานราชการ(ครู) 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

   สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา: มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ตัวบ่งชี้ 3.1  ด้านความรว่มมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู ้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคน

อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทยก็ได้ประสบปัญหาที่

จ าเป็นเร่งด่วนหลายอย่างที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสิบไป ดังนั้น ใน

การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานความร่วมมือ ฝ่าย

แผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้เล็งเห็น ความส าคัญของการจัดโครงการนี้

ขั้นเพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 

องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ

การสนับสนุนและพัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน 

นักศึกษา 

5. วัตถุประสงค์  

  -  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน สื่อการสอน บุคลากร วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 

ทุนการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย   

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา 
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ                  

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล        

 7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล  

  ระยะเวลาการด าเนินการ    มีนาคม – พฤษภาคม 2563 

สถานที่ด าเนินการ       - วิทยาลัยการอาชีพนครไทย - สถานประกอบการ 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สถานศึกษาได้รับเครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
  9.2 นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนการศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  หนังสือขอความอนุเคราะห์,หนังสือขอบคุณ 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการซ่อมบ ารงุและขยายการให้บรกิารระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายประณต   งานนันไชย   ต าแหน่ง  ครูพิเศษสอน   

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา  สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒกิารศกึษาและจ านวน

ตามเกณฑที่ก าหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนส าคั และ

บริหารจัดการทรพัยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  มีความส าเร็จในการด าเนินการตาม

นโยบายส าคัญของหนวยงาน ตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษา 

  2.3 ดานการบริหารจัดการ  สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การสรา้งโอกาส 

ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับทุกช่วงวัย 

การให้บริการอิเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้น า
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัยเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แก่ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ได้รับความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเกิดช ารุด
เสียหายและต้องการการบ ารุงรักษาเพื่อให้การให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จ าเป็นจะต้องมีการของระบบให้บริการอย่างต่อเน่ือง 

ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซมและขยายการ
ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพ 
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5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อซ่อมบ ารุงระบบบริการสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

5.2 เพื่อขยายการให้บรกิารระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จากจุดให้บริการเครือค่ายไร้สายละระบบเครือข่าย LAN ภายในวิทยาลัย 

จ านวน 24 จุด จะต้องสามารถใช้งานได้ 100 %  

    6.1.2 จากจุดให้บริการเครือค่ายไร้สาย จ านวน 24 จุด และระบบเครือข่าย  LAN 

ภายในวิทยาลัย 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ                   

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล          

 7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล  

  ระยะเวลาการด าเนินการ    มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 

สถานที่ด าเนินการ       วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเน่ืองและ สามารถการด าเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้คนคว้าข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
  9.2 ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้มีจุดให้บริการเครือค่ายไร้สาย และระบบเครือข่าย LAN

ภายในวิทยาลัยในการใช้งานเพิ่มขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายประณต   งานนันไชย     ต าแหน่ง   ครูพิเศษสอน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  มาตรฐานที่ 2  ดานการบริหารจัดการศึกษา สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวน

ตามเกณฑที่ก าหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่ เนนผูเรียนเปนส าคัญ และ

บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความส าเร็จในการด าเนินการตาม

นโยบายส าคัญของหนวยงาน  ตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 

  2.3 ดานการบริหารจัดการ   สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน

อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ศูนยวิทยบริการ สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยี

สารสนเทศ ครุภัณฑ และงบประมาณของสถานศึกษาที่มีอยู อยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การสรา้งโอกาส 

ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา การใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับทุกช่วงวยั 

การให้บริการอิเตอร์เน็ตความเร็วสูงของสถานศึกษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สารสนเทศที่มีคุณค่าและมีบทบาทส าคัญทางการศึกษา ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เป็นสื่อในการบริการการศึกษา ได้มีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
น าอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง
สารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
ได้เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นแหล่ง
สารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศแบบใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าแหล่งสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์
แบบเดิม และเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างๆ  อาจสรุปได้ว่า
อินเทอร์เน็ต มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 

ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพื่อศึกษาการเข้าถึงสารสนเทศและ
ความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อศึกษาการเข้าถึงระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

5.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูบุคลากรนักเรยีนและนักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 จาก จ านวนครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

จ านวน 611 คน สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 80 % 

 6.1.2 จาก จ านวนครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

จ านวน 611 คน  มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยในระดับ ดี 80%  

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ  

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล 

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล   

  ระยะเวลาการด าเนินการ    มีนาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563 

สถานที่ด าเนินการ       วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ครู และบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเน่ืองและ สามารถการด าเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้คนคว้าข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
  9.2 ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้มีจุดให้บริการเครือค่ายไร้สาย และระบบเครือข่าย LAN

ภายในวิทยาลัยในการใช้งานเพิ่มขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ 2564 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุดาพร  นาคพรม  / ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 ยุทธศาสตร์ชาติดด้านความมั่นคง 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีประกอบกับเป็นการพัฒนาระบบ

ราชการ และเพื่อให้การด าเนินงานมีระบบระเบียบมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  ดังนั้นงานวางแผนและ

งบประมาณจึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณขึ้น 

เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีและเพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีแนวทางในการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 

     5.2. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 บุคลากรฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ครูและบุคลากรมีทักษะในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องในระดับสามารถ
ประเมินโครงการได้ถูกตอ้งและมีแนวทางในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน สิงหาคม 2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน กันยายน 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน ตุลาคม 2563 

สถานที่ด าเนินการ       วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีแนวทางในการด าเนินโครงการชัดเจน 

สามารถประเมินผลการจัดโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

  9.2  โครงการที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการปรับปรุงห้องฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุดาพร  นาคพรม   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 ยุทธศาสตร์ชาติดด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง

ที่จะเป็นปัจจัยเสริมให้การบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงห้องฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ให้มีความพร้อมในการให้บริการและอ านวยความสะดวกในการให้บริการกับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

ห้องฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ปัจจุบันมีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่และการอ านวยความ

สะดวกแก่ผู้ให้บริการ เน่ืองจากมีสภาพการใช้งานที่นานพอสมควรที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้

เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1. เพื่อให้ห้องห้องฝ่ายแผนงานและงบประมาณได้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน 

มีความสะดวกต่อการใหบ้ริการกับนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อตา่ง ๆ 

      5.2. เพื่อให้ห้องฝ่ายแผนงานและงบประมาณมีความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็นสัดส่วน 

สะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ผู้รับบริการ มคีวามพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของห้อง และมีการบริการที่เป็น
ระบบรวดเร็ว เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1  ห้องฝ่ายแผนงานและงบประมาณมีความสวยงาม เป็นสัดส่วน มีความ
สะดวกสบาย ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธภิาพเพิ่มข้ึน 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน มกราคม 2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน มกราคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

สถานที่ด าเนินการ       วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ห้องฝ่ายแผนงานและงบประมาณมีความสวยงาม เป็นสัดส่วน มีความสะดวกสบาย 
ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา(การศึกษาดงูาน) 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด     ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี   ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัย
การอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา(ศึกษาดูงาน)  
เพื่อเป็นแนวทาง  ให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้  มีทักษะ  และมีความเข้าใจในหลักการประกอบธุรกิจ
ในอนาคตเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ในด้านธุรกิจให้กับนักเรียน  นักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา  
และผู้ที่สนใจในการด าเนินการด้านการหารายได้ระหว่างเรียน  ตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ประจ าปี  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอจัดท าโครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการจริง  โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจที่สนใจตามแผน
ธุรกิจที่ได้เขียนไว้ในการอบรมดังกล่าวที่ผ่านมา 
 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนให้
นักเรียน  นักศึกษาที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน  และนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถหารายได้ให้กับ
ตนเองและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหน่ึง 
 

5. วัตถุประสงค์  

 5.1 เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน  นักศึกษามีความรู้  มีทักษะ  และมีความเข้าใจในหลักการประกอบ

ธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ในด้านธุรกิจให้กับนักเรียน  นักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   -จ านวนธุรกิจใหม่  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  เสนอโครงการ                    

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล            

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผลระยะเวลาการด าเนินการ    มิถุนายน  – สิงหาคม 2563     

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   20,000   บาท  ( รองบประมาณ) 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  วิทยาลัยฯ มีธุรกิจที่ด าเนินการจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 การด าเนินการตามแผนธุรกิจ 

  10.2 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา 
(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ) 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน อย่างไร้พรมแดน  จ าเป็นต้องอาศัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้ความคิด  ความรู้  และปัญญาเป็นฐานทั้งในรูปแบบขององค์
ความรู้   จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้   ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้าง
ผู้ประกอบการ  ให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าวมากยิ่งข้ึน  สาเหตุหลักมาจากการไม่มีระบบและกลไก
ในการสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง  โดยศูนย์
บ่มเพาะสนับสนุนการให้ค าแนะน าปรึกษา  และสถานที่ในการด าเนินการ  อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักศึกษา
สนใจหรือเข้าร่วมไม่มากนัก  ทั้งนี้เป็นเพราะยังไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการรับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน เป็นการเฉพาะ  และระบบ  กลไกในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องของ ดังนั้นเพื่อให้การจัดท า โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจของวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง 
5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อพัฒนาความรู้แก่ ครู นักเรียน และนักศึกษา ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   -  จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 

   - จ านวนแผนธุรกิจที่สามารถด าเนินการได้จริง  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  เสนอโครงการ                    

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล            

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล ระยะเวลาการด าเนินการ    มิถุนายน  – สิงหาคม 2563     

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   20,000   บาท  ( รองบประมาณ) 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และ

สามารถน าความรู้ไปต่อยอดท าแผนธุรกิจได้จริง 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2 คัดเลือกแผนธุรกิจ 

  10.3 การด าเนินการตามแผนธุรกิจ 

  10.4 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา  

(การพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ) 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด ต าแหน่ง พนักงานราชการ(ครู)  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 

  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายส านักคณะกรรมการการอาชวีศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปของโครงการธุรกิจ โดยเน้นให้มีการปฏิบัติงานจริง มีการจัดซื้อ
วัสดุเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนงานธุรกิจจริง แต่เน่ืองจากครูผู้สอนยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการท า
ธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา ได้จริง 

ดังนั้นงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 
5. วัตถุประสงค์  

  5.1 พัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความความรู้ ความสามารถที่จะเปิดธุรกิจ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   -  จ านวนธุรกิจเพิ่มมากขึ้น    

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1  เสนอโครงการ                    

7.2  ขออนุมัติโครงการ 

7.3  จัดประชุมเพื่อเตรียมข้อมูล            

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล ระยะเวลาการด าเนินการ  มิถุนายน  – สิงหาคม 2563     
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   45,000  บาท  (รองบประมาณ)  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  วิทยาลัยมีธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ไปต่อยอดท าแผนธุรกิจได้จริง 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 การด าเนินการตามแผนธุรกิจ 

  10.2 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ปีการศึกษา 2563 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่
ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ ประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานลักษณะการท างานในสภาพจริง และให้นักเรียน นักศึกษา มองถึงเป้าหมายงานในการ
ประกอบอาชีพของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง หลังจากจบการศึกษาแล้ว  

 ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
และ          เพื่อตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อให้นักเรียน มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพของตนเองและปลูกฝังเจตคติที่ดตี่ออาชีพ
ของ     ตนเอง 

5.2 เพื่อให้นักเรียน ได้ศกึษาได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและมี
เจตคติที่ดตี่อการประกอบอาชีพ  

5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศกึษา ทราบถึงลักษณะงานในอาชีพทีต่รงกับความสนใจและความถนัด
ของตนเอง กรณีที่พบวา่ไม่ตรงกับความสนใจและความถนัดในการเรียนสาขาวิชานั้น อาจขอ
เปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือสาขางานที่เรียนได้ 

5.4 เพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน พฤษภาคม 2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน พฤษภาคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กรกฎาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

  8.2  ค่าตอบแทน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาดูงานของนักเรียนเข้าใหม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  9.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่ทุกคน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามที่สถานศึกษาจัดให้ 

  9.2 นักเรียนเข้าใหม่ และครู มีประสบการณ์กว้างขวางและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองเห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเด่นชัดขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 แบบสอบถาม 

  10.2 แบบรายงานประเมินผล 
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โครงการนิทรรศการทางวิชาการ นครไทยวิชาชพี “Open house” ปีการศึกษา 2562 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 ยุทธศาสตร์ชาติดด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ให้กับบุคคลภายนอกและนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อให้
ความเห็นก้าวหน้าทางวชิาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คดิคน้ประดิษฐ์ขึ้นมาน าเสนอ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ และความกา้วหน้าในด้านตา่ง ๆ 

5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และแนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ 
5.2  เพื่อเผยแพร่และน าเสนอผลงานทางวิชาการ ทางวชิาชพี และการจดัการเรียนการสอน 

รวมถึงการเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

      6.1.1 จ านวนนักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย สงักัด สพฐ.เข้าร่วมโครงการจ านวน 150 คน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน มกราคม 2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน มกราคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กุมภาพันธ์ 256 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

  8.2  ค่าตอบแทน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเอง 
9.2  มีนักศกึษามาเลือกเรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 แบบสอบถาม 

  10.2 แบบรายงานประเมินผล 
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โครงการเชิญผู้เช่ียวชาญ ผู้ช านาญการด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศกึษาธิการ 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 ที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  

 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝุายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท า
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชาญการด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์
จากการท างานมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย สามารถน าไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอน และชีวิตประจ าวันได้ 
5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ปฏิรูปครู ด้านภาษาและกลุ่มอาชพี  
5.2  เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นอย่างเร่งด่วน 
5.3  เพื่อจดัหาและสรา้งแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ มา
ถ่ายทอดความรู ้

และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ฯ  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน สิงหาคม 2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน สิงหาคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

  8.2  ค่าตอบแทน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา /ปฏิรูปครู ดา้นอาชพี  
 9.2  แก้ปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยา่งเร่งดว่น 
 9.3  สามารถจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 9.4  นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาชพีมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 แบบสอบถาม 

  10.2 แบบรายงานประเมินผล 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้เล็งเห็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
สมรรถนะรายวิชา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน  เพื่อให้ครู 
และสถานประกอบการ ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีที่
ทันสมัยหรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อน าไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถสนองตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนได้ และเพื่อเตรียม
ความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป    
5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน 

5.2 เพื่อเตรียมความพรอ้มของนักเรียน นักศึกษา ทีต่้องเข้าสู่สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงข้ึน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน  20  คน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน พฤษภาคม 2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน พฤษภาคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กรกฎาคม 2563 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

  จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน  

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

  8.2  ค่าตอบแทน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 

ชุมชนและตลาดแรงงาน  

  9.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 แบบสอบถาม 

  10.2 แบบรายงานประเมินผล 
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โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพฒันาการจัด
กระบวนการ 
เรียนรู้ เพื่อให้การจดัการศึกษาบรรลจุุดมุ่งหมายทีว่างไว ้การนิเทศการเรียนการสอน จึงเป็น
กระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอยา่งต่อเน่ืองทัน
ตอ่ เหตุการณ ์  

5.2 เพื่อน าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
5.3 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศการสอน จ านวน 36 คน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2562 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน พฤศจิกายน 2562 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน ธันวาคม  2562 – กุมภาพันธ์ 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

  งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  
9.2 น าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 9.3 ครูทกุคนมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อการนิเทศการสอน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 แบบสอบถาม 

  10.2 แบบรายงานประเมินผล 
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับสถานศึกษา ระดับอศจ. และระดับภาค 

ปีการศึกษา 2563 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 ยุทธศาสตร์ชาติดด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
วิชาชีพตามประเภทวิชานั้น นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะต้องมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมาย คือ มี
คุณภาพ  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วงส่งเสริม ช่วยกระตุ้น ให้มี
แรงจูงใจ ท าให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้การนี้ส าเร็จจึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา สิ่งหนึ่งที่เห็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ การแสดงถึงศักยภาพของผู้เรียน 
สะท้อนถึงผลงานของครูผู้สอน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ทั้งด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะซ่อมจักยานยนต์  การ
แข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก , งานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page การแข่งขัน
ทักษะทางการบัญชี การแข่งขันการพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ การแข่งขันหุ่นยนต์เล็ก  การแข่งขันเดิน
สายไฟฟูาภายในอาคาร เป็นต้น  การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการแสดงออกถึงการเรียนการ
สอนของแต่ละสาขางานแต่ละสาขาวิชา 
5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงที่แสดงให้เห็นคุณภาพในการเรียนสายวิชาชพี 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษามีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถในดา้นวิชาชพีประเภทวิชา

นั้น ๆ 
5.3  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาไดร้ับรู้ ทักษะที่ทันสมัยที่ได้พบเห็น เพื่อการประกอบอาชีพใน

อนาคต 
5.4  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา ได้รับการพัฒนาทกัษะด้านวิชาชีพ 

  5.5  เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ

อาชีวศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ปวช.และปวส.ทุกสาขางานที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ  

จ านวนไม่น้อยกว่า 100  คน  

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ ช่วงที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2562    ช่วงที่ 2 เดือน กรกฎาคม 2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  ช่วงที่ 1 เดือน  พฤศจิกายน 2562 ช่วงที่ 2 เดือน 

สิงหาคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ ช่วงที่ 1 เดือน ธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 ช่วงที่ 2 เดือน สิงหาคม 

2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล ช่วงที่ 1 เดือน มีนาคม 2563   ช่วงที่ 2 เดือน สิงหาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

  8.2  ค่าตอบแทน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพมากยิ่งข้ึน 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา รุ่นพี่รุ่นน้อง มีกิจกรรมร่วมกันก่อเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และสถาบันต่อไป 
 9.3 สถาบันได้มีประสบการณ์ปลูกจิตส านึก มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ของผู้เรียน
โดยร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป 
 9.4 นักศึกษากล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการท างานเป็นหมู่คณะยอมรับการ
เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 แบบสอบถาม 

  10.2 แบบรายงานประเมินผล 
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โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสันติวุฒิ   ค าภู หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์     
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สภาพปัจจุบัน/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 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ไปร่วมในการทดสอบครั้งนี้ เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนและน าผลการ
ทดสอบของนักเรียน นักศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป
ดังนั้นงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  จึงจัดท าโครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) ให้แก่นกัเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

5.2  เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จ านวน 180 คน 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน 

9.2 น าผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสันติวุฒิ   ค าภู หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ดา้นความรู้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ตามเกณฑ์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี
ที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ต้องท าการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
ประเมินความสามารของผู้เรียนและให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ 

5. วัตถุประสงค ์

  5.1  เพื่อทดสอบด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ 

ปวส.2 

  5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.2 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จ านวน 180 คน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน 

9.2 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน เกิดความเข้าใจในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบผ่าน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก  
(สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1) 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสันติวุฒิ   ค าภู  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ด้านความรู้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษารับรอง เทียบร้อยละ
กับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจ าแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขา
งาน และภาพรวมสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จ านวน 180 คน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2562 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

         เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 180 คน เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานการวัดผลและประเมินผล 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายสันติวุฒิ   ค าภู หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ดา้นความรู้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อเป็นการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยที่ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการ
ประเมินหรือเทคนิคในการประเมินที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเอง และในการประเมินผลในครั้งนี้ครูผู้สอนบาง
ท่านยังม่ายทราบถึงข้ันตอนหรือเครื่องมือที่หลากหลายหรือยังเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน
การเรียนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้งานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนส าหรับครู และเพื่อเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพในการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการวดัผลและประเมินผลการเรียนส าหรับครู 
5.2 เพื่อเป็นการเพิ่มระดับคณุภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.2 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 36 คน 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2563 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

          เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

  8.2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.2 ครูผู้สอนมีทักษะการวดัและประเมินผล 
9.2 ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววราภร  จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. พ.ศ.2557 ก าหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพไปจัดสอนและฝึกงานในสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดหลัดสูตร จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา
ก่อนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ  

การฝึกงาน เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมส าหรับการท างานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้น าความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่ก าหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการ
ท างาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการท างานทั้งจากตนเองและสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการทั้งเป็นการเตรียมสภาพ
ความพร้อมของผู้ฝึกงานในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การท างานในสภาพจริง 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนด
ของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 

5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน 
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้

ความสามารถ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.3 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562) 
 6.1.2 นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
 6.1.3 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

          เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 

9.2 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน 
9.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีก

ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
9.4 นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียน 

ระบบทวิภาค ี

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววราภร  จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ โดยกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ  

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและ
ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคีรายได้ระหว่างเรียน สวัสดิการที่ผู้เรียนจะ
ได้รับ และการท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้ เรียน ผู้ ปกครอง กับสถานประกอบการ โดยมี
สถานศึกษาเป็นพยาน 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และสวัสดิการที่
ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 

5.2 เพื่อท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานไฟฟ้า

ก าลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ฯ 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

  8.2 ค่าอาหารว่าง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ผู้เรียน และผู้ปกครอง มีความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน 
และสวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 

9.2  สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และผู้ปกครอง ท าสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.3   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.4   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการสัมมนานกัเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววราภร  จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะท าให้นักเรียน 
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้  การจัดการให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
โดยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  โดยการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษา ท าให้ได้รับประสบการณ์จริง
และสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาอาจต้องพบ
อุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากมาย การจัดอาจารย์ออกนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ 
เพื่อที่จะให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจนจะท า
ให้การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงใน
สถานประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้น าสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 

5.3  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.2 เชิงปริมาณ 

               6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562) 
6.1.2 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562          

ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562) 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษาได้น าทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน  
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 

9.2 นักเรียน นักศึกษาได้น าสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววราภร  จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส. พ.ศ.2557 ก าหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพไปจัดสอนและฝึกงานในสถาน
ประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดหลัดสูตร จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา
ก่อนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ  

การฝึกงาน เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้ เตรียมพร้อมส าหรับการท างานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้น าความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่ก าหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้จริงในการ
ท างาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการท างานทั้งจากตนเองและสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการทั้งเป็นการเตรียมสภาพ
ความพร้อมของผู้ฝึกงานในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การท างานในสภาพจริง 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนด
ของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 

5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน 
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้

ความสามารถ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562) 
 6.1.2 นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
 6.1.3 นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน   

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษา และสถานประกอบการ 

9.2 นักเรียน นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการฝึกงาน 
9.3 นักเรียน นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานตามความรู้ความสามารถ อีก

ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ 
9.4 นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อนักเรียน  
นักศึกษาฝึกงาน 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาววราภร  จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
     ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตดิา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่เกี่ยวของกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน จึงได้เสนอโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมขน  

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่ มีต่อนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.3 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562) 
 6.1.2 นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน  
-  ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป 
-  ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  
10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการการเขียนชุดค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Coding 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานสื่อการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การเขียนชุดค าสั่งโปรแกรมคอมพวิเตอรด์้วยภาษา Coding รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ Coding โดยก าหนดไว้ในนโยบายด้านการศึกษา ภาษา Coding จะช่วยพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ
ชีวิตให้กับเด็กรอบด้าน ได้แก่ C-Creative Thinking: ความคิดสร้างสรรค ์O-Organized Thinking: 
ความคดิที่เป็นระบบ ระเบียบและมีตรรกะวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ในชีวติประจ าวัน D-Digital Literacy: 
ความสามารถในการเข้าใจภาษาดิจิทัล I-Innovation: นวัตกรรมที่ใช้ได้จรงิ และเกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม N-Newness: ความคดิริเริ่มที่มีความสดใหม่ ทั้งดา้นความรู ้ความเข้าใจในเทคโนโลยี G-
Globalization: ยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีนิยามวา่ ยุคศตวรรษที่ 21 คุณครูจึงมีบทบาทมากในการให้ความรู้
แก่นักเรียนเรื่องชุดค าสั่งโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โครงการการเขียนชุดค าสัง่โปรแกรมคอมพวิเตอรด์้วย
ภาษา coding จะช่วยเพิม่ศักยภาพในการผลิตสื่อของครูให้มีประสิทธิภาพ 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์ที ่2 การ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวตักรรม สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์รฐับาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา เรื่องการพัฒนาศักยภาพก าลังคน
ด้านอาชวีศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย

ภาษา coding 

5.2  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยการเขียนชุดค าสั่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ภาษา coding ได้ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการการเขียนชุดค าสั่งโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ภาษา coding จ านวน  39 คน 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2562 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน สิงหาคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน   

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

  8.2  ค่าตอบแทน 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1  ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
9.2  ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยการเขียนชุดค าสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ภาษา coding ได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 แบบสอบถาม 

  10.2 แบบรายงานประเมินผล 
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โครงการป้ายเทิดพระเกยีรติสถาบันพระมหากษตัริย์ไทยราชวงศ์จักรี 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวจณิฎตา  สุค าภา 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  สถาบันหลักส าคัญของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ที่น าพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้า ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์
ของตนเอง ได้แก่ วัฒนธรรมที่ดีงาม มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่น่าภาคภูมิใจ มีศาสนาเป็นหลักใจ  
และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สร้างชาติบ้านเมือง และปกครองดูแลให้อาณา
ประชาราษฎร์มีความร่มเย็นผาสุกมาตั้งแต่เริ่ม ความเป็นชาติไทย   ให้ด ารงคงอยู่จนถึงพวกเราคนไทย
ในทุกวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงท านุบ ารุงประเทศชาติ   โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะ  
ทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้
จนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นการถวายความจงรักภักดี และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ  จึงเป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ด้วยชีวิต  ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาตั้งแต ่ครั้งโบราณกาลจวบ
จนปัจจุบัน 
 จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  และความขัดแย้งทางการเมืองได้ก่อให้เกิดความแตกแยก
ขึ้นในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มของสังคมไทย และมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงต่อกัน  ซึ่งเป็นการบั่นทอน
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  และมีผลกระทบต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยทั่วทั้งประเทศ 
 งานวิทยาบริการและห้องสมุด  จึงได้เห็นควรจัดท าป้ายเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

ไทยราชวงศ์จักรี  เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี  และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศกึษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชพีนครไทยแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาต ิ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศกึษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชพีนครไทยยึดมั่นประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีของศาสนา 
          5.3 เพื่อเสริมสรา้งใหนั้กเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลยัการอาชีพนครไทยเกิดความ
รักความสามัคค ี ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความซื่อสัตยส์ุจริต   และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนอื่น 
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 5.4 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเกิดความรกั
ชาติบ้านเมือง  มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และผนึกก าลังรว่มกันพิทักษ์รกัษาชาต ิ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ จนกว่าชวีิตจะหาไม่ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

           6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร้อยละ 80 ได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
                     6.1.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร้อยละ 80 ยึด
มั่นประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีของศาสนา 
                      6.1.3 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชพีนครไทย ร้อยละ 80 
เกิดความรักความสามัคคี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่
ส่วนอื่น 
            6.1.4 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร้อยละ 80 เกิด
ความรกัชาติบ้านเมือง  มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และผนึกก าลังรว่มกันพทิักษ์รักษาชาต ิ 
ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศกึษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยไดแ้สดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบนัชาติ   ศาสนา  และพระมหากษัตริย ์
                     6.2.2 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีความยึดมั่น
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีของศาสนา 
                      6.2.3 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชพีนครไทยเกิดความรัก
ความสามคัคี  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ   และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนอืน่ 
            6.2.4 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเกิดความรกัชาติ
บ้านเมือง  มีความภาคภมูิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และผนึกก าลังรว่มกันพิทักษ์รกัษาชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ จนกว่าชวีิตจะหาไม่ 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

    เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 ค่าจัดท าป้ายไวนิล   จ านวน 1 ป้าย 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาต ิ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
           9.2 นักเรียน นกัศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีความยดึมั่นประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีของศาสนา 
           9.3 นักเรียน นกัศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเกิดความรักความสามัคคี  
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซือ่สัตย์สุจรติ   และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าสว่นอื่น 
  9.4 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยเกิดความรกัชาติบ้านเมือง  
มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และผนึกก าลังรว่มกันพทิักษ์รักษาชาต ิ ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย์ จนกวา่ชีวิตจะหาไม่ของสถานศกึษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการภาษาพาเพลิน 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นางสาวจณิฎตา  สุค าภา 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ 

และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาชาติได้อย่างสันติ ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใช้สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตาม
จุดหมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด ความต้องการและความ รู้สึก ค าในภาษาไทยย่อมประกอบด้วย
เสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย  ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตาม
สภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝน
ให้เกิดความช านาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการดูสื่อต่างๆ รวมทั้งต้องใช้ให้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา ดังนั้นการเรียนภาษาไทย จึงต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิด ทักษะอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมในการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเรียนแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ เรียนรู้ในฐานะเป็น
วัฒนธรรมทางภาษาให้เกิดความชื่นชม ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย  การเรียนรู้ภาษาไทยย่อม
เกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นสื่อของความคิดการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ คิดวิพากษ์วิจารณ์ คิดตัดสินใจแก้ปัญหา และวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล  ขณะเดียวกัน
การใช้ภาษาอย่างมีเหตุผลใช้ในทางสร้างสรรค์และใช้ภาษาอย่างสละสลวยงดงาม ย่อมสร้างเสริม
บุคลิกภาพของผู้ใช้ภาษาให้น่าเชื่อถือ ในการจัดท าพาเพลินภาษาไทย จัดท าขึ้นเพราะต้องการส่งเสริม
ความเข้าใจในหลักภาษาไทย อันเป็นภาษาประจ าชาติของเรา ยังเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยที่มีมาตามล าดับถึงปัจจุบันการเรียนรู้ และรักษาวัฒนธรรมทางภาษาย่อม
เป็นหน้าที่ของชนชาวไทยทุกคน                                

งานวิทยบริการและห้องสมุด  จึงได้เห็นควรโครงการภาษาพาเพลิน  เพื่อเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี  และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมมทีักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่มข้ึน  
          5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้ารว่มกจิกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจ
ในการองคค์วามรู้เกี่ยวกบัภาษาไทย  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

           6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 มีทกัษะการใช้ภาษาไทยเพิม่ข้ึน 
                     6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ไดใ้ช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจ
ในการองคค์วามรู้เกี่ยวกบัภาษาไทย  
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศกึษา มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 
                     6.2.2 นักเรียน นักศึกษาไดใ้ช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจในการองค์
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย             
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  

 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการใช้ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 
           9.2 นักเรียน นกัศึกษาไดใ้ช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจในการองคค์วามรู้
เกี่ยวกับภาษาไทย  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการโครงการปรับปรุงห้องพลศึกษา  

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งาน.สามัญสัมพันธ์.. ฝ่าย.วิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา. 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานพลานามัย  มีห้องที่ท าค้างไว้ในเทอมที่แล้วและยังไม่เรียบร้อยเพื่อรองรับจ านวนเครื่อง
ออกก าลังกายที่ไม่มีทีวาง ประกอบกับการขยายปีกห้องเพื่อลดความร้อนในการเรียนการสอน จึงขอ
อนุญาต จัดโครงการปรับปรุงห้องพลศึกษาดังกล่าว 

5. วัตถปุระสงค์ 

5.1 เพื่อมีอุปกรณ์ในปรับปรุงห้อง 

 5.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความร้อนของห้อง 

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 

 6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1มีวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้อง 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ..ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความร้อนของห้อง 

7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม  2562 

 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน  ตุลาคม  2562 

 7.3 ด าเนินการ   เดือน  ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์  2563 

 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน  กุมภาพันธ์ 2563 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

       จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท 
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9. ผลที่คาดวา่ไดร้ับ 

 9.1  มวีัสดุอุปกรณใ์นการปรับปรุงห้อง 

10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 

 10.1  แบบสอบรายงาน 
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โครงการ อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสารวัฒนธรรม 
1.ชื่อบุคคล-หน่วยงานรบัผิดชอบ  นายสุขเกษม  ทพิย์วงษา    แผนกสามัญ สัมพันธ์ 
2. ลักษณะโครงการ     โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ  
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 ตังบ่งชี้ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้านาน 
คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การเล่าเรียนวิชาอื่นๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ท าให้ภาษาไทยเสื่อมลงเป็น
ผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าอันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดให้วันที่ 29 
กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เห็นความส าคัญของวัน
ดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้
ถูกต้องต่อไป 
 อีกประการหนึ่ง  เพื่อเป็นการสืบสารและสืบทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของคนไทย อาทิ
เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกบัวัฒนธรรม ศิลปะและเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถ่ินชองไทย ให้กับคนรุ่น
ต่อไปได้เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติและยังเป็นการเผยแพรว่ัฒนธรรมอันดี
งาม อีกทั้งยังเป็นการสรา้งความภูมใิจให้กับคนยคุต่อไปด้วย 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย สามารถแสดงออกด้านความคดิ
สร้างสรรค์ และมีสว่นร่วมในการจัดกิจกรรม พรอ้มทั้งได้รว่มกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5.2 นักเรียน นักศึกษา รอ้ยละ 80 ตระนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทยและร่วมกันสืบสาร
วัฒนธรรมไทย 
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน 
 
 
 



116 
 

7.กิจกรรม/ข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 7.4 สรุปผลและประเมินผล เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
   งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1 นักเรียน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพนครไทย ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ และตระหนัก
ถึงความส าคัญของวันภาษาไทย 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพนครไทย สามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทาง
วรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนรุ่นหลังและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
 10.1 สรุปรูปเล่ม PDCA 
 10.2 แบบประเมิน 
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  โครงการสัปดาห์วันวทิยาศาสตร์ 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ ์,นางลัดดาวลัย์  กัว้วิจง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)   
3. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 ผลการจดัการศกึษา 
 ตัวบ่งชี้ที ่4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

ในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้พฒันา และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และให้ความรู้ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว การด าเนินการสอนของวิทยาลัยแก่
นักเรียน นักศึกษา จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษาซึ่ง
เป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจต่อวิชาเรียน อย่างต่อเนื่องและมี
ทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ตามความสามารถของตนเองและสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้น า นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษา ยังได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและได้
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีมากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์  
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย จ านวน 679 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

- นักเรียน นักศกึษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย ทุกคนเข้าร่วมกจิกรรมสปัดาห์วันวิทยาศาสตร์
และ  พัฒนา  ทักษะกระบวนการคิด 

6. เป้าหมายและตัวชี้วดั 
6.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย จ านวน 597 คน 
- นักเรียน นักศกึษาวทิยาลัยการอาชพีนครไทยมคีวามกระตือรือร้นในการศึกษา

ค้นคว้า และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่  
 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 7.2 ประชุมวางแผน   เดือน  ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 7.3 ด าเนินการ    เดือน  ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล    เดือน  ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

ที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท 

9. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ :  
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วัน

วิทยาศาสตร์และ  
  กระบวนการคดิ 

10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 
 - สรุปรูปเล่ม PDCA 
 - แบบประเมิน 
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โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัการอาชีพนครไทย 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ     
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ 

    โครงการตามภาระงานประจ า 
    โครงการพิเศษ  (ไมใ่ช้งบประมาณ สอศ.)  
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1 นโยบาย สอศ. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อก าหนดที ่
1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการคณติศาสตร์และวิทยาศาสตรใ์ห้สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในอาชีพได้ 

3.2 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกตห์ลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มา

ใช้แก้ปัญหาในการแก้ปญัหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
3.5 สอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(3ห่วง 2 เง่ือนไข) 
ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ น าไปประยุกต์ใน

ชีวิตประจ าวัน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้ว การด าเนินการสอนของวิทยาลัยฯแก่นักเรียน นักศึกษา จะต้อง
ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคต 
ให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดในท างาน การด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ 

แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการการประกวดและ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ประสบการณ์ 
ตามความสามารถของตนเองและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้น ากับให้นักเรียน 
นักศึกษาศึกษา เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิตในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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 5.  วัตถุประสงค์ 
 5.1.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ความรู้ประสบการณ์และความสนใจ เลือกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 

5.2.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักศกึษาค้นควา้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรูต้่างๆด้วย
ตนเอง เพิ่มความคล่องตวัในงานปฏิบัติงาน 

5.3.  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความคดิริเริ่มสรา้งสรรค์ รูจ้ักคดิ รูจ้ักท า แล้วแสดงความ
คิดเห็น 

5.4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของกระบวนการวิทยาศาสตรใ์นการแก้ปัญหา และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวันได ้

5.5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และคร ูมีความสมัพันธ์และใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ได้ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์
6.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้โครงงาน ระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส.1ทุกแผนกวิชา 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม 2562 – พฤศจิกายน 2562 
 7.2 ประชุมวางแผน   เดือน  พฤศจิกายน 2562 
 7.3 ด าเนินการ    เดือน  ธันวาคม 2562 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล    เดือน  ธันวาคม 2562-มกราคม 2562 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
   งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   20,000  บาท       
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้ารว่มแข่งขันในระดับ อศจ.  

9.1  นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของกระบวนการวทิยาศาสตรใ์นการแกป้ัญหา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 

9.2 นักเรียน นักศึกษา และครู มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน 
10.  การติดตาม  และการประเมินผลโครงการ 
 10.1  แบบสอบถาม 
 10.2  สรุปโครงการ PDCA 
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โครงการเสริมทกัษะภาษาต่างประเทศ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวประณิสรา  งูนิ่ม 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

    มาตรฐานที ่1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

    ตวับ่งชี้ 1.2 ด้านทกัษะและการประยุกต์ใช้ 

    เรียนภาษาอังกฤษ  เพื่อเพิ่มทักษะส าหรับใชใ้นการประกอบอาชพี 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียน

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และ

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ(ภาษาอังกฤษ) 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 

  5.2 เพื่อเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1 นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 679 คน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1-31 สิงหาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียนนักศึกษามีทักษะในด้านการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ  

  9.2 นักเรียนนักศึกษา และครูมีกิจกรรมการฟัง พูดภาษาอังกฤษ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 รูปเล่ม PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเครื่องท าความเย็น  
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาชา่งไฟฟา้ก าลัง / ฝา่ยวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  เพื่อให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้  มีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงมาก

ขึ้น ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนอยากรู้ ได้พัฒนาทักษะและความ

ช านาญในการปฏิบัติงานเครื่องท าความเย็นต่อไป 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเครื่องท าความเย็นของนักเรียน 

  5.2 เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 จ านวนนักเรียน ที่เรียนในวิชาเครื่องท าความเย็น 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน มีนาคม 2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน มีนาคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   60,000   บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย 

  8.2 ค่าตอบแทน 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเครื่องท าความเย็น 

  9.2 นักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 แบบสอบถาม 

  10.2 แบบรายงานประเมินผล 
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โครงการ  ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์  โพธิ์ปลัด  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

   ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการ

ให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพา

ตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ทั้งในด้านความรู้

ทางด้านช่าง การฝึกอาชีพที่หลากหลายเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม  ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และ

การบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ  ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่า 

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อให้นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มข้ึน 

 5.2 เพื่อสร้างแหล่งแหล่งเรียนรู้ และและทักษะอาชีพที่หลากหลาย 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

  7.2 จัดฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าใช้สอย และวัสดุ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม

สร้างเพื่อชุมชน   (Fix It Center) และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชน

ให้รู้วิธีการใช้ดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การ

ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ

ชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงานในชุมชน 

 5.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวชิาการและทักษะ

ไปใช้ได้จริง 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2562 ถึง กันยายน  2563  

  7.2 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ออกให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ยานพาหนะ 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

  7.3 วิทยาลัยฯ ได้ให้บริการฝึกทักษะอาชีพ และพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      รองบประมาณ    บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  ประชาชนได้รับการฝึกทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัว และผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้รับการพัฒนา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

   ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล

สงกรานต์  ต่อเนื่องทั้งระบบอย่างยั่งยืน ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร

จัดการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแนวทางส าคัญในการด าเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทาง

ถนน (พ.ศ.2554 – 2563) และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนเป็น"วาระแห่งชาติ” ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเข้มข้น ในทุกพื้นที่และวิทยาลัย

การอาชีพนครไทย เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่อ าเภอ  นครไทย ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ งานโครงการ

พิเศษ และการบริการชุมชนจึงได้จัดท าโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  

2563 ขึ้น 

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงาน 

 5.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน/นักศึกษาให้มี

ความสามารถ มีประสบการณ์มีสมรรถนะและมีความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวชิาการและทักษะ

ไปใช้ได้จริง 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2562 ถึง กันยายน  2563  

  7.2 นักเรียน นักศึกษาได้ออกหน่วยให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะให้กับ

ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่างเทศกาลสงกรานต์ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน  

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    รองบประมาณ    ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  ประชานได้รับการบริการตรวจเช็คความพร้อมก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่าง

เทศกาลสงกรานต์ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  อาชีวบริการวิชาการ และวิชาชีพ  

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการ

ให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และพึ่งพาตนเอง

ได้ รวมท้ังเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากท่ีสุด ท้ังในด้านความรู้ทางด้านช่าง การ

จัดท าบัญชีครัวเรือน ความรู้ในด้าน ICT  ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ

อาชีวบริการวิชาชีพ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว      

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพ่ือเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน 

 5.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ และความเข้าใจทางทักษะวิชาชีพ และวิชาการท่ีสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจ าวันได้  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวชิาการและทักษะ

ไปใช้ได้จริง 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานน าความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับ

ผู้สนใจ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      5,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าใช้สอย และวัสดุ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  ประชาชนได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพที่สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  ออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอ าเภอเคลื่อนที่ 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  ด้วยจังหวัดพิษณุโลก อ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน

การให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้

มากที่สุด ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพ

จังหวัดเคลื่อนที่ และอ าเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว    

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงานในชุมชน 

 5.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวชิาการและทักษะ

ไปใช้ได้จริง 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2562 ถึง กันยายน  2563  

  7.2 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้ออกให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร ยานพาหนะ 

และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประจ าปี  2563  
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล   ผู้ประสานงานโครงการ   

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยประมง  และต่อมาได้ขยายผลเข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการ   เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในการน าแนวทางชีววิถีของการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง  และ

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้ด าเนินการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อปีการศึกษา  

2556  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นั้น    

5. วัตถุประสงค์  

 5.1 เพื่อให้บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  และประชาชนทั่วไปได้รับ

ความรู้เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้ และน าความรู้ไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.3 เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 สถานศึกษามีแปลงสาธิตตามโครงการชีววิถีฯ  

       6.1.2 สถานศึกษาขยายผลการด าเนินงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น 

 

 



136 
 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

  7.2 จัดท าแปลงสาธิตโครงการชีววิถีฯ ขึ้นภายในสถานศึกษา 

  7.3 ขยายผลการด าเนินงานโครงการสู่ชุมชน 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      32,700        บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแปลงสาธิตโครงกาชีวิถีฯ ภายใน

สถานศึกษา 

  9.2  บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการอาชีวะพัฒนา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
ด าเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา โดยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกทักษะ ความช านาญ 
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน เรียนรู้การท างานเป็นทีมและสมารถน าความรู้ทักษะ และประสบการณ์ไปช่วยเหลือ
สังคมน าไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา และชุมชนที่เกี่ยวข้องน้ัน 

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไปปฏิบัติงาน 

 5.2 เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียน การสอน นักเรียน นักศึกษาและครู ร่วมกัน 

 5.3 เพื่อสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษาและ 

               เพิ่มปริมาณผู้เรียน  

 5.4 ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนต่อในสายอาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวชิาการและทักษะ

ไปใช้ได้จริง 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2562 ถึง กันยายน  2563  

  7.2 ครู และนักเรียน นักศึกษาทุกสาขางานน าความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพไปเผยแพร่ให้กับ

ผู้สนใจ 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ   รองบประมาณ      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น          -          บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  ประชาชนได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพที่สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  รณรงค์ขับข่ีปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  เนื่องจาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของประชาชน มี
อัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตส านึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน 
และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมรรยาทในการใช้รถใช้
ถนน อันจะเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น งานโครงการพิเศษ 
และการบริการชุมชนจึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
ขึ้น  
5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านกฎจราจร  และทักษะการขับขี่ยานพาหนะท่ีถูกต้องและ

ปลอดภัย 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านกฎจราจร  และทักษะการขับขี่ยานพาหนะที่ถูกต้อง

และปลอดภัย 

        6.1.2  สามารถลดอุบัติเหตุท่ีเกิดกับนักเรียน นักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานโครงการในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

  7.2 จัดกิจกรรม หรืออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ยานพาหนะ และการใช้รถใช้ถนนด้วยความ

ระมัดระวัง 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      รองบประมาณ         

  8.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ และทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และช่างเทศกาลสงกรานต์ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
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โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายมนตรี  มุ่นเชย 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนักเรียน นักศึกษาที่มา
พักอาศัยหอพักในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ เป็นจ านวนมาก ท าให้การดูแลนักเรียน นักศึกษา
ดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง อาจท าให้เกิดปัญหาที่จะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย นั้น  
          งานปกครอง จึงได้จัดท าโครงการตรวจเยี่ยมหอพัก เพื่อตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่
ในหอพักให้ไม่ก่อปัญหาต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมในบริเวณใกล้เคียง  
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อตรวจเย่ียม และดูแลนักเรียน นักศึกษา  

5.2  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียน นักศกึษาหอพักมากกว่า 80% ได้รับการติดตาม ดูแล 

        6.1.1 ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาหอพักลดลง 

        6.1.2 นักเรียน นักศึกษาหอพักได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

       8.1 งานปกครอง ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก  
        8.2 ลดปัญหาการมั่วสุม (ยาเสพตดิ การอยู่ร่วมกันฉันท์สามี-ภรรยา), ปัญหาเสียงดัง

รบกวนชาวบ้านทีพ่ักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง 

 7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  

 หอพักต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก   

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
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 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 256 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

       จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบด าเนินงาน 1,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 งานปกครอง ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก  
9.2 ลดปัญหาการมั่วสุม (ยาเสพติด การอยู่รว่มกนัฉันท์สามี-ภรรยา), ปัญหาเสียงดังรบกวน

ชาวบ้าน 

9.3 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการวันรณรงค์ต่อตา้นยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   นายมนตรี  มุ่นเชย 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม   และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายา
เสพติดในประเทศไทยก าลังทวีความรุนแรง  และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การ
แก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้   ด้วยการด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยก าลังจากทุกฝุายช่วยกระตุ้นเร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน  ในการควบคุม ดูแลและปูองกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้
นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง  

งานปกครอง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด 

5.2  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

 6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวธิีการหรือ

แนวทางในการแก้ปัญหา 

           6.2.2 เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพือ่หาแนวร่วมในการป้องกันปราบปราม การ

เสพยาเสพติด 
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 7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  วันที่ 26 มิถุนายน 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

        จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000  บาท (หน่ึงพันบาท)  ได้แก่ 

  8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.2.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวธิีการหรือแนวทางใน

การแก้ปัญหา 

9.2.2 เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวรว่มในการป้องกันปราบปราม การเสพยาเสพ

ติดของสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธในสถานศึกษา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายมนตรี  มุ่นเชย 

2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

       โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาทกันทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน 
และต่างสถานศึกษาได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  ท าให้มีนักเรียน นักศึกษาได้รับบาดเจ็บทั้งร่ายกายและทรัพย์สิน 
ท าให้เป็นปัญหาที่ส่งผลสถานศึกษาและต่อสังคม ชุมชน นั้น 
 งานปกครอง  จึงได้จดัท าโครงการตรวจหาสารเสพติด และอาวธุของนักเรียน นักศึกษาแต่ละ
ชั้นปี  เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น   
5. วัตถุประสงค ์

  5.1 เพื่อตรวจหาสารเสพติด และอาวุธต่างๆ  

  5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไม่ก่อการทะเลาะวิวาท และไม่พกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษา 

  5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และเอาใจใส่ในด้านพฤติกรรม ความประพฤติตน

ให้ถูกระเบียบ วินัยของสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ ได้รับการตรวจหาสิ่งเสพติด และ

อาวุธต่าง ๆ 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 วิทยาลัยฯ ไม่พบสารเสพติด และอาวุธในสถานศึกษา 

   6.2.2 นักเรียน นักศึกษาไม่ก่อการทะเลาะวิวาทกัน และไม่พกพาอาวุธ 

   6.2.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และเอาใจใส่ในด้านพฤติกรรม ความประพฤติ

ตนใหถู้กระเบียบ วินัย 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน    ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 ชุดตรวจสารเสพติด (ประเภทกัญชา)  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 วิทยาลัยฯ ไม่พบสารเสพติด และอาวุธในสถานศึกษา 

  9.2 นักเรียน นักศึกษาไม่ก่อการทะเลาะวิวาทกัน และไม่พกพาอาวุธ 

  9.3 นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และเอาใจใส่ในด้านพฤติกรรม ความประพฤติตนให้ถูก

ระเบียบ วินัยของสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

โครงการป้ายบทลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนผิดกฎ ระเบียบ วินัยของสถานศึกษา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายมนตรี  มุ่นเชย 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ปัญหานักเรียน นักศึกษาประพฤติตนผิดกฎ ระเบียบ วินัยของสถานศึกษาเกิดขึ้นมากมาย ไม่
ว่าจะเป็น  ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธ การแต่งกายผิดระเบียบต่าง ๆ นี้    ถือเป็นความผิดที่
ควรได้รับบทลงโทษ     เพื่อปูองกันการเหตุร้ายแรง ที่จะก่อให้เกิดการได้รับบาดเจ็บ  ทั้งร่างกาย และ
ทรัพย์สินต่อตนเอง ครอบครัว และสถานศึกษาได้ นั้น      
           งานปกครอง  จึงได้จัดท าโครงการปูายบทลงโทษของนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนผิด
ระเบียบ วินัย 
ขึ้นเพื่อเป็นบอกกล่าวบทลงโทษให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ท าผิดกฎระเบียบ วินัยต่าง ๆได้รับทราบ  และ
ช่วยลด /บรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวได้ 
5. วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อบอกกล่าวบทลงโทษให้นักเรียน นักศึกษาได้รับทราบโดยทัว่กัน 

5.2  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่พกพาอาวุธ และ

แต่งกายให้ถูกต้อง ไม่ประพฤติตนผิดกฎ ระเบียบ วินัยของสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ ได้ทราบบทลงโทษต่างๆ ของ

สถานศึกษาที่ประพฤติ ปฏิบัติตนผิดกฎ ระเบียบ วินัย 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 ช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทกัน  การพกพาอาวุธต่าง ๆ  

   6.2.2 นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ วินัยของสถานศึกษาก าหนด 
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 7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 ป้ายไวนิลบทลงโทษนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติ ปฏิบัติตนผิดกฎระเบียบ วินัยของ

สถานศึกษา 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาทกัน  การพกพาอาวุธต่าง ๆ  

  9.2 นักเรียน นักศึกษาแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ วินัยของสถานศึกษาก าหนดของ

สถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกันและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา

แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  การกินอาหารที่ไม่สะอาด มลพิษที่เกิดจาก

การจราจร การเผาขยะ ฯลฯ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้  ก่อให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น

และเป็นปัจจัยส าคัญที่มนุษย์เราไม่สามารถขาดได้ เพราะถือเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตในปัจจุบัน 

            ดังนั้น  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจ็บป่วยของ

นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้จัดท าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้

ขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมยา และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่าง ๆ ส าหรับห้องพยาบาลในการรักษาอาการเบื้องต้น  

5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้ห้องพยาบาลของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมียาสามัญประจ าบ้าน  และวัสดุ

ครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการผู้เรียนและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย 

  5.2. เพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการ

ด้านสุขภาพอนามัย 

6. เป้าหมาย และตวัชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยกาอาชีพนครไทย ร้อยละ 80 ได้ใช้

บริการด้านสุขภาพอนามัยจากเวชภัณฑ์ยาต่างๆ ที่งานสวัสดิการจัดน ามาให้บริการ 

   6.1.1 ห้องพยาบาลวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีเวชภัณฑ์ยาต่างๆ ร้อยละ 80 

พอเพียงต่อจ านวนนักเรียน นักศึกษา 

    6.2 เชิงคุณภาพ 
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   6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ใช้บริการ

ด้านสุขภาพอนามัยและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 

   6.2.2  ห้องพยาบาลวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีเวชภัณฑ์ยาต่างๆ พอเพียงต่อ

จ านวนนักเรียน นักศึกษา 
 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000  บาท (สามพันบาท)  ได้แก่ 

  8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับประทาน

ยาอย่างถูกวิธี และปลอดภัย 

  9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ห่างไกลจากการ

เจ็บป่วยเบื้องต้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษารณรงค์ปูองกัน แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ซึ่ง
ปัจจุบันสิ่งเสพติดคุกคามเยาวชนโลกเป็นสารที่ท าให้ผู้เสพมีสุขภาพอนามัยที่เสื่อมโทรม  และตายใน
ที่สุดท าให้การพัฒนาประชากรประสบปัญหาอันเป็นภัยที่ร้ายแรงในสังคม เป็นผลให้ครอบครัวต้อง
สูญเสียสมาชิกจากการเจ็บปุวย ทั้งอุบัติเหตุและเงินทองในการปูองกัน  บ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยา จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว ตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไปและสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน มีเหตุผลบนพื้นฐานความถูกต้อง  มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี  ในตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอก อยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

งานสวัสดิการฯ  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดในนักเรียน นักศึกษาเป็นส าคัญโดย
มุ่งเน้นการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียนรู้เข้าใจและห่างไกลปลอดสาร
เสพติดอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดโครงการตรวจสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษานี้ข้ึน   
5. วัตถุประสงค ์

          5.1  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
          5.2  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
          5.3  เพื่อให้นักเรียนปลอดจากสารเสพตดิทุกชนิด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียน นักศกึษา ร้อยละ 80 ไดร้ับการตรวจหาสารเสพตดิ  

  6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศกึษามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
          6.2.2 นักเรียน นักศกึษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

      เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   -     บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
          9.2  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
          9.3  นักเรียนปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการการปรับปรุงพฒันางานสวัสดิการ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงานให้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม และบริการด้าน

สาธารณูปโภคต่างๆ ของงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

การอาชีพนครไทยยังมีไม่เพียงพอ  ส าหรับให้บริการ   ซึ่งในบางครั้งต้องไปยืมวัสดุอุปกรณ์จาก

หน่วยงานภายนอก  

  งานสวัสดิการฯ  จึงเห็นเล็งว่าควรจัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการอย่างต่อเนื่องทุก

ปี  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์บางชนิดเกิดการ

ช ารุด เสียหายได้ ท าให้วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  เพื่อ

รองรับการจัดกิจกรรม / โครงการ/งานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่จะเกิดขึ้น ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

  5.1 เพื่อให้งานสวัสดิการฯ มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการบริการส าหรับกิจกรรม/โครงการ/งาน

ต่าง ๆ 

          5.2. เพื่อลดปัญหาในการขาดวัสดุ อุปกรณ์  และช่วยการด าเนินงานไปได้ด้วยดี 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และ

บุคคลภายนอกที่เข้ามาขอใช้บริการ  ร้อยละ 80   ได้รับความสะดวก สบาย มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจั ด

กิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆอย่างพอเพียง 
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  6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และ

บุคคลภายนอกที่เข้ามาขอใช้บริการได้รับความสะดวก สบาย มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม/

โครงการ/งานต่าง ๆอย่างพอเพียง 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน   

  เป็นเงินงบด าเนินงาน 2,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  6.2.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และบุคคลภายนอกที่เข้า

มาขอใช้บริการได้รับความสะดวก สบาย มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆอย่าง

พอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
   ห้องพยาบาลเป็นแหล่งส าคัญแห่งหนึ่งส าหรับการบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เนื่องจากเป็นแหล่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายใน

วิทยาลัยฯ  

  ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจ็บป่วยของนักเรียน 

นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงจัดท าโครงการปรับปรุงห้องพยาบาลนี้ขึ้นมา 

5. วัตถุประสงค ์
          5.1 เพื่อสร้างแหล่งปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นให้สมบูรณ์ ทันสมัย ปลอดภัย 
          5.2 เพื่อรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น เมื่อนักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรป่วยหรือได้รับอุบัตเิหตุ  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1 นักเรียน นักศกึษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร้อยละ 80 ได้รับการปฐม

พยาบาลเบ้ืองต้น 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีแหล่งปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นที่สมบูรณ์ ทันสมัย 
ปลอดภัย 
                     6.2.2 นักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรที่ป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ได้รับการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย    

7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 

 



156 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

  จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบด าเนินงาน 8,000  บาท  ได้แก่ 

   8.1  วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีแหล่งปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นที่สมบูรณ์ ทันสมัย ปลอดภัย 
          9.2  นักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรทีป่่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ได้รับการปฐมพยาบาเบ้ืองต้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายไชยพร  บุญทา  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  
 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 

  1.1 ดา้นความรู ้

  1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช ้

  1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562            

ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ที่มีต่อคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี  

5. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562            
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และน าข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้อมูลความความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2563 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2562ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้มและสถานประกอบการ      
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายไชยพร  บุญทา  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  

  2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศกึษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  นักเรียนในปัจจุบันนั้นมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมหลายๆเรื่อง 

รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ค านึงความสามารถและความถนัดความชอบที่

แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือกทั้งเนื้อหาสาระการเรียนใน

สาขาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหลังส าเร็จการศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการ

ประกอบอาชีพ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการ

ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนสายอาชีพและเพิ่มปริมาณ

ผู้เรียนให้กับวิทยาลัยการอาชีพนครไทยต่อไป  

5. วัตถุประสงค ์

  เพื่อแนะแนวแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตามโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. 

และสพม.ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ

สพม.          ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการ 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ในปีการศึกษา 2563 มี

จ านวนเพิ่มขึ้น  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน  

   โรงเรียนสพฐ. และสพม. ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอชาตติระการ 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

   เดือนพฤศจิกายน  2562 – เดือนมกราคม 2563 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  9,000  บาท   
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ ความตระหนักตรงกับสายอาชีพ 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพิ่มข้ึนในแต่ละแผนกวิชา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2563 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายไชยพร  บุญทา / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  

  2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศกึษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ใน

แต่ละปีการศึกษานั้นมีพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่น ชุมชนและสถานการศึกษาเดิมที่แตกต่าง 

เพราะฉะนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวและปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามกฎระเบียบของ

วิทยาลัยฯ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ครู/อาจารย์ และสภาพภูมิทัศน์ของสถานศึกษา เรียนรู้และ

เข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นต้องมีการจัดโครงการปฐมนิเทศ

กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เพื่อความเข้าใจ    รวมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง

นักเรียนนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย กับ

นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1  และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย ข้อ

ปฏิบัติของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยก่อนจบการศึกษา 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้มและสถานศึกษา 

  9.2 นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองมีความไว้วางใจในสถานศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จศึกษา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายไชยพร  บุญทา / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชวีศึกษาทีพ่ึงประสงค์ 

 ประเด็นที่ 1.1 ดา้นความรู้ 

 ประเด็นที่ 1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช้ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพ

แล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ และก้าวสู่โลกของอาชีพหรือการท างาน เช่น การหา

งาน การสมัครงาน และปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็นวิธีการให้

ข้อมูลงานอาชีพได้ 

5. วัตถุประสงค ์

  เพื่อนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานหรือ

การศึกษาต่อก่อนจบการศึกษา 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียน นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างาน หรือ

การศึกษาต่อก่อนจบการศึกษา 

 

 

 



164 
 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน  

   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

   เดือนมกราคม  2563 – เดือนมีนาคม 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน)   
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการประกอบอาชพีและศึกษาต่อ 

  9.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นปี ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและศึกษา
ต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการติดตามผู้ส าเรจ็การศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายไชยพร  บุญทา  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  

  2.1 ดา้นหลักสูตรอาชีวศกึษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงต้องติดตามผลผู้ส าเร็จ

การศึกษา    ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ตลอดจนส ารวจ

ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพื่อจะน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์

  เพื่อติดตามข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชพีของผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศกึษา 

2563 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน)  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

  9.2 ไดร้ับข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการระดมทุนทรัพยเ์พื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายไชยพร  บุญทา  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

 มาตรฐานที่ 2 การจดัการอาชวีศึกษา 

  2.4 ดา้นการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมและครอบครัวของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 20 ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน

การศึกษา จากปัญหาดังกล่าวทางงานแนะแนวและจัดหางานจึงได้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน

เพื่อมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

วิทยาลัยฯกับชุมชนและองค์กรต่างๆในอ าเภอนครไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ

ชุมชนเห็นความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 

5. วัตถุประสงค ์

  เพื่อระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   ร้อยละของการระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา  

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   มีการระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน  

   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

   เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

  ไม่ใช้งบประมาณ   
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 มีการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างวิทยาลัยฯกับ

ชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการศกึษา และชุมชนเห็นความส าคัญต่อการจัดการศกึษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาจิต ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   
   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  คือ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา  
      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการพัฒนาจิต อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 
นักศึกษาระดับชั้นปวช. และระดับชั้น ปวส.  เพื่อเป็นการสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบาย 3 ด ี

2.  เพื่อให้สถานศึกษาไดร้ับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรม 

    จริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกนัภัยจากยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

       6.1.2  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มคีุณธรรมจริยธรรม น ามาประยุกต์ใช้ในวิชาชพีของ
ตนและการอยูร่่วมกันในสังคม ร้อยละ 80  ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 
  7.2 จัดกิจกรรมพัฒนาจิต ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน      
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,00 บาท  ได้แก่ 
  8.1   ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและ
เสริมสร้างการเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการพัฒนาจิต ค่ายคุณธรรม จริยธรรม   
 ท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการ  อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) คือ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น

ไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ  

ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  

 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างการเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนพฒันาตนเองด้านการเป็นผู้น าที่ดี ผูต้ามทีด่ี ระเบียบวินัย ความอดทน 
การเสียสละ 

5.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน พฤศจิกายน – มีนาคม  2563 

  7.2 จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   20,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

9.3 ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้น าที่ดี ผูต้ามที่ด ีระเบียบวินัย ความอดทน การเสียสละ 

ได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

วิสามัญท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการ  วันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  คือ มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา  

      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกถึงความเป็นไทยให้กับนักเรียน นักศึกษาเกิดความ

เคารพรัก ส านึกถึงความเป็นคนไทย และเป็นการสนองนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค์  

5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

5.2 เพื่อเป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของวันส าคัญทาง

ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์

5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศกึษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแสดงความความจงรักภักดใีน

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 

 6.1.2  นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตส านึกรกัในในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน ตุลาคม 2562 – กันยายน  2563 

  7.2 จัดกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใน

วิทยาลัยฯ 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน      

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   13,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมแสดงความความจงรักภักดใีนสถาบันชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์  ท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการ  ไหว้ครูช่าง และครูสามัญ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์

ตามนโยบายสถานศึกษา  คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุก

ระดับ ทุกสังกัดมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและ

มาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจ าปีการศึกษา 

2563 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3  เพื่อปลูกฝังจติส านกึให้นักเรียน นักศึกษา มคีุณธรรมจริยธรรม แสดงความกตัญญูต่อครู 
5.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูช่าง และครูสามัญ 

 6.1.2  ส่งเสริมปลูกฝังจติส านึกให้นักเรียน นักศกึษา มีคุณธรรมจริยธรรม แสดงความ

กตัญญูต่อครู 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน มิถุนายน  2563 

  7.2 จัดกิจกรรมไหว้ครูช่างและครูสามัญให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ณ วิทยาลัยการ

อาชีพนครไทย 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    24,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการวันไหว้ครูช่าง และครูสามัญ  ท าสรุป

รายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  คือ มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 

การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้าน

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการกีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ขึ้น เพื่อเป็น

การสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาได้ใช้เวลาวา่งให้เกดิประโยชน์ และได้รว่มจดักิจกรรมในด้านการ
ท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันในสังคม 

5.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการกีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย 

 6.1.2  นักเรียน นักศึกษาได้รว่มกันจัดกิจกรรมไดร้ับการปลูกจติส านึกด้านการท างาน
เป็นทึมมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ ์ 2563 

  7.2 จัดกิจกรรมกีฬาสี ให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   25,00  บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการกีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ท า

สรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้น า 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  คือ มุ่งพัฒนา

ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 

การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้าน

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้น า ขึ้น เพื่อ

เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3 ส่งเสริมผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อตา้นการทจุริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนส านึก 
5.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคณุภาพ 
5.5  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริม
ภาวะผู้น า 

       6.1.2  ผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อตา้นการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนส านึก รอ้ย
ละ 80 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน กรกฎาคม – กันยายน  2563 

  7.2 จัดกิจกรรมกีฬาสี ให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   1,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะ

ผู้น าท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการ  กีฬาสมัพันธ์และนันทนาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายมนตรี  มุ่นเชย     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) คือ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น

ไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจดัท าโครงการกฬีาสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  

ประจ าปีการศกึษา 2563 เพื่อสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธกิาร 

5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

5.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน ตุลาคม – กันยายน  2563 

  7.2 จัดโครงการกีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักเรียนนักศึกษาทุก

ระดับชั้นให้มีส่วนร่วม  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      10,000  บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการกีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อ

พัฒนาบุคลิกภาพท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการ  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายมนตรี  มุ่นเชย     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) คือ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น

ไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการกีฬาสัมพันธ์และนันทนาการเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ  ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

5.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน ตุลาคม – กันยายน  2563 

  7.2 จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีส่วนร่วม  



184 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน     

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    3,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ท าสรุป

รายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการ  สถานศึกษาคณุธรรม 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล    หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/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. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

 6.1.2  สถานศึกษาไดพ้ฒันาเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 

  7.2 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและสิ่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนนักศึกษาทุก

ระดับชั้น ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อย่างต่อเน่ือง 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563  งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1  ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ท าสรุปรายงาน

ผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

ระดับสถานศึกษา 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล    

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ

ความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยและ

ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์  

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดประสบการณ์แก่สมาชกิ
องค์การนักวิชาชีพ 

5.4  เพื่อให้นักศกึษาได้แสดงออกในดา้นวิชาชีพ 
5.5  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทีจ่ะเข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชพี

ระดับสถาบันและระดับภาค 

5.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 



188 
 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน ตุลาคม  2562 – กันยายน  2563 

  7.2 จัดกิจกรรมที่สอดคล้องและสิ่งเสริมด้านคุณลักษณะที่ดี ให้กับนักเรียนนักศึกษาทุก

ระดับชั้น  ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อย่างต่อเน่ือง 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น  พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

   10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ท าสรุปรายงาน

ผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการ  ปลูกจิตส านกึรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสุชาดา  โพธิ์พล     

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล   

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา  3 ดี (3D) คือ 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น

ไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด มีหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้  ประจ าปี

การศึกษา 2563 เพื่อสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค ์ 

5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม

นโยบาย 3 ด ี

5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

5.3 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีส่วนรว่มในการสรา้ง และส่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ ให้คงอยู่ 

5.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ 

5.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1 ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม ระหวา่ง เดอืน ตุลาคม – กันยายน  2563 

  7.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมทรัพยากรป่าไม้ให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นให้มีส่วนร่วม  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      - บาท  ได้แก่ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกเสริมสร้าง

การเป็น  พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

9.3 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการสร้าง และอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

ท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝ่ายบริหาร  
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โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางแสงเดือน  บุญมีจิว นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ด าเนินการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2563  งานครูที่ปรึกษา จึงได้จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 
ขึ้น เพื่อเป็นการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีโอกาสพบปะ
ผู้ปกครองของ และนักเรียน นักศึกษา อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าเมื่อนักศึกษา ศึกษาอยู่
ในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยแล้วจะเป็นนักศึกษา    ที่พร้อมด้วย “คุณธรรม แลคุณวุฒิ” ตามปณิธาน
ของวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อเป็นการพบปะ กับผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจอันดตี่อกัน 
  5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รบัทราบถึงกฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ปีการศึกษา  2563 ไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  1.ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับข้อมูลที่เกีย่วข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา 
   2. นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตนในระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตร 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

   จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธท์ี่ดีต่อครู 

  9.2 ผู้ปกครองรู้และเข้าใจกฎระเบียบวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
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โครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมครูที่ปรกึษา 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางแสงเดือน  บุญมีจิว  

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าวการ

ประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุข ยาเสพติด การประพฤติผิด

ศีลธรรม การขาดคุณธรรมจริยธรรมและอื่นๆ ซึ่งมีสาเหตุให้นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปที่

อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียน     ของนักเรียน นักศึกษา นั้น 

     ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการติดตาม ดูแลพฤติกรรม ให้เป็นไปในทางที่ดี และ

ถูกต้อง งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมที่ปรึกษา ของทุกสาขางานเพื่อให้

ครูที่ปรึกษาได้ให้การดูแลแก้ไขปัญหาของผู้เรียนสามารถด าเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง  

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อให้ครูสรา้งความสัมพันธ์ที่ดกีับนักเรียน นักศกึษา 
5.2 เพื่อให้ครูตดิตาม ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน นกัศึกษา ให้เป็นไปในทางที่ดีและถูกต้อง 
5.3 เพื่อให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาตา่งๆแก่นักเรียน 

นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   ทุกสาขาวิชามีมุมให้ค าปรึกษาประจ าแผนก 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชพีนครไทยออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5  

2. นักเรียน นักศึกษา ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุขและมีเจตคติทีด่ตี่อครู 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน  

   วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
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  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

   เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563    งบด าเนินงาน 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียน นักศกึษามพีฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และทุกสาขางานมีมุมให้

ค าปรึกษาที่มีความพร้อมในการให้ค าปรึกษาแกน่ักเรียน นักศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรยีน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางแสงเดือน  บุญมีจิว 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวาย จะเห็นได้จากข่าวการ

ประพฤติผิดของนักเรียน นักศึกษา ทั้งด้านการทะเลาะวิวาท อบายมุข ยาเสพติด การประพฤติผิด

ศีลธรรม การขาดคุณธรรมจริยธรรมและอื่นๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความอบอุ่นในครอบครัว การ

เลียนแบบ การเลือกประพฤติในทางที่ผิด 

     ดังนั้นการที่จะรู้ถึงปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ

พูดคุย  และรับฟังปัญหาและวิธีแก้ปัญหาจากผู้ปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อ การก าหนด

มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและท าให้การดูแลแก้ไขปัญหาของ

ผู้เรียนสามารถด าเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง  
 

5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจอันดตี่อกัน 
  5.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงปัญหาของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันหาทาแก้ไข 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกคนได้รับการออกเยี่ยมบ้านจากครู 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

  1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชพีนครไทยออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5  

2. นักเรียน นักศึกษา ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมคีวามสุขและมีเจตคติทีด่ตี่อครู 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย,ที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
 จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563  งบด าเนินงานจากส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา 

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธท์ี่ดีต่อครู     
9.2 ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ   

  9.3 ครรู่วมมือกับผู้ปกครองในการชว่ยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


