
 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กันยายน   2563 
 



ค าน า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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 2564 ซึ่ง

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางและกรอบใน

การพัฒนาและบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องรองรับตามนโยบาย

ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล  ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาบุคลากร และสถานศึกษาต่อไป 

 

ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

     วิทยาลัยการอาชพีนครไทย    

    กันยายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

ส่วนที่ 1  บทน า           

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์      1 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        

ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่         3 

แผนภูมิโครงสร้างการบรหิารจัดการศึกษา       4 

ข้อมูลบุคลากร          5 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา         8 

ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ – รายจา่ย       9 

สรุปหน้ารายจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ.2564       10 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ2564 

 ฝ่ายบริหารทรัพยากร    

 งานบริหารงานทัว่ไป 

โครงการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ       21

  งานบุคลากร 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 23 

โครงการการจดัองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   25 

โครงการจติใสกายแกร่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่ดีกวา่     27 

โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบัติงาน   29 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  31 

 (ID PLAN) และแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

  งานการเงิน 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ      33 

 

 



สารบัญ(ต่อ) 
เรื่อง/รายการ                 หน้า 

  งานอาคารสถานที ่

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยฯ   35 

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปาภายในวทิยาลัยฯ    37 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ       39 

  งานทะเบียน 

โครงการแสดงความยินดกีับผู้ส าเร็จการศึกษา      41 

โครงการพธิีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปวช.และปวส.   43 

โครงการมอบตัวนักศกึษาใหม่        45 

โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานงานทะเบียน      47 

  งานประชาสัมพันธ ์

โครงการจดัท าบอรด์ประชาสัมพันธ์       49 

  ฝ่ายแผนงานและความรว่มมือ 

  งานวางแผนและงบประมาณ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2565  51 

โครงการตดิตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 53 

  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

โครงการซ่อมบ ารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา  55 

 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศกึษา    57 

โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มตี่ออินเทอร์เน็ตความเรว็สูงเพื่อใช้งาน  59 
ภายในสถานศึกษา  
  งานความร่วมมือ 

โครงการลงนามความรว่มมือกับสถานประกอบการ      61 

โครงการระดมทรพัยากรในการจัดการศึกษากับเครือข่าย     63 

 

 



     สารบัญ(ต่อ) 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

 งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

โครงการประกวดผลงานรายวชิาโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563     65 

 โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศกึษา 2563    67 

โครงการจดัแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู  ประจ าปีการศึกษา 2563    69 

 โครงการอบรมการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจดัการเรียนรู ้     71 

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา    73 

โครงการเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน   75 

 งานส่งเสริมผลิตผลการคา้และประกอบธุรกิจ 

โครงการเพิ่มศักยภาพศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษาภายในสถานศึกษา  77 
 (การศกึษาดูงาน) 
โครงการเพิ่มศักยภาพศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษาภายในสถานศึกษา  79 
(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ) 
โครงการตลาดนัดอาชพี         81 
โครงการเพิ่มศักยภาพศนูย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชวีศึกษาภายในสถานศึกษา  83 
 ฝ่ายวิชาการ 

 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

โครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนระดับชั้นปวช.1ปีการศึกษา2564 85 

โครงการนิทรรศการวชิาการนครไทยวิชาชีพ open house ปีการศึกษา 2563   87 

 โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ช านาญการดา้นภาษากลุ่มอาชพี     89 

โครงการพัฒนาหลักสตูรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ   91 

โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน     93 

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาระดับอศจ.และระดับภาคปีการศึกษา2564 95 

 งานวัดผลประเมินผล 

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตดิ้านอาชวีศึกษา(V-net)    97 

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชพี        99 



สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชพีฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9  101 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล      103 

 งานอาชีวศกึษาระบบทวิภาค ี

โครงการปฐมนเิทศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชพีในสถานประกอบการ   105     

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครองเพื่อสรา้งความเข้าใจในเงื่อนไข  107 

การเรียนระบบทวิภาค ี

โครงกาสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ   109 

โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชีพในสาถนประกอบการ    111 

โครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสาถนประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีต่อนักเรียน  113 

นักศึกษาฝึกงาน 

 งานวิทยบริการและห้องสมุด 

โครงการพัฒนาห้องสมดุ         115 

โครงการส่งเสริมภาษาไทย        117 

 งานสื่อการเรียนการสอน 

โครงการการใช้งานแฟลตฟอร์มด้านการศกึษาเพือ่ความเป็นเลิศ    119 

 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ      121 

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย       123 

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์        125 

โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์      127 

โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ       129 

 สาขางานไฟฟ้าก าลัง 

โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบไฟฟ้าดว้ยคอมพวิเตอร์ ปีการศึกษา 2564   131 
 
 



  สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

 สาขางานช่างยนต ์

โครงการปรับปรุงแผนกช่างยนต์  ปีการศึกษา 2564      133 
 สาขางานอิเล็กทรอนิกส ์

โครงการปรับปรุงห้องเรียนดิจิตอลเทคนิคปีการศกึษา 2564     135 
 สาขางานคอมพวิเตอร ์

โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2564     137 
 สาขางานการบัญชี 

โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร ์สาขางานการบัญชี      139 
 ฝ่ายพัฒนากจิการนักเรียนนักศึกษา 

 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

โครงการพัฒนาจิตคา่ยคณุธรรม จริยธรรม       141 

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารวีิสามัญ      143 

โครงการวันส าคัญทางชาติศาสนาพระมหากษตัรยิ์      145 

โครงการไหว้ครชู่างและครูสามัญ        147 

โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย       149 

โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย ส่งเสริมภาวะผู้น า      151 

โครงการสถานศึกษาคณุธรรม        153 

โครงการประชุมองค์การนักวิชาชพีฯ       155 

โครงการปลูกจิตส านึกรกัษาทรพัยากรป่าไม้       157 

 งานครูที่ปรึกษา 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหมป่ระจ าปีการศกึษา  2564   159 

โครงการจดัเตรียมความพร้อมมุมครูที่ปรึกษา      161 

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564     163 

โครงการตดิตามผู้เรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา    165 

 



  สารบัญ(ต่อ) 
 

เรื่อง/รายการ                 หน้า 

 งานปกครอง 

โครงการตรวจเย่ียมหอพกันักศึกษา       167 

โครงการวันรณรงคต์่อตา้นยาเสพติดโลก 26 มิถุยายน     169 

โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดและอาวธุในสถานศึกษา      171 

โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดรว่มกับหน่วยงานภายนอก*   173 

โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์ในการตดิต่อสื่อสารภายในวิทยาลัย    175 

 งานแนะแนวอาชีพและการจดัหางาน 

โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา 177 

โครงการแนะแนวการศกึษาต่อสายอาชพี       179 

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม ่       181 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
วิสัยทัศน์  (Vision)   

มุ่งม่ันจัดการอาชีวศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดี   สู่สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
พันธกิจ  (Mission)   

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ และด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 2  สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์  (Strategy) 
 1.  พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางด้านวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม เหมาะสมกับ เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ด้านความรู้ด้านวิชาชีพ จริยธรรม น าไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการ และชุมชน 
 3.  พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพ
และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 4.  พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
 5.  ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้มีการจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย ที่จ าไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศ 
 6.  ส่งเสริมการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะเพ่ือเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 7.  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 8.  จัดสภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม 
อัตลักษณ์ 
 มีใจบริการ 
เอกลักษณ์ 
 พัฒนาอาชีพสู่สังคม 
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สีประจ าวิทยาลัย 
 สีน้ าเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ก้าวหน้าด้านการอาชีพ 
 สีขาว  หมายถึง  ศาสนธรรม  ความบริสุทธิ์ 
 
ต้นไม้ประจ าวิทยาลัย 
 ต้นพญาสัตบรรณ 
 
ดอกไม้ประจ าวิทยาลัย 
 ดอกลีลาวดี 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
ซื่อสาถนศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
ซื่อภาษาอังกฤษ  Nakhonthai Industrial and Community Education College. 
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  179  หมู่ที่ 3  ต าบล เนินเพิ่ม  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  
   รหัส  65120 
โทรศัพท์   โทร. 055-363-095 
โทรสาร   โทร.  055-363-207 
เว็บไซต์   www.ntic.ac.th 
อีเมล   phitsanulok04@vec.mail.go.th    
 
เนื้อที่ของสถานศึกษา 
205 ไร่  1 งาน  75  ตารางวา   
มีอาคารรวมทั้งสิ้น  9  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  136   ห้องได้แก ่
1.  อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จ านวน   3 หลัง   52      ห้อง 
2.  อาคารประกอบอ านวยการ  จ านวน   1 หลัง     3   ห้อง  
3.  อาคารโรงฝึกงาน   จ านวน   2 หลัง     5 ห้อง 
4.  อาคารพัสดุ    จ านวน  1 หลัง     2     ห้อง 
5.  อาคารวิทยบริการ   จ านวน   1 หลัง     3     ห้อง 
6.  อาคารที่พักอาศัย   จ านวน  1  หลัง     6 ห้อง  
 
 
 

http://www.ntic.ac.th/
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา 
          วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 
นางสุภาวด ี บุญนาค 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
นายพัฒน์คณวัชร์  นวมเฟื่อง 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ 
นายรังสรรค์  ทองสินธุ์ 

ฝ่ายวิชาการ 
นายรังสรรค์  ทองสินธุ์ 

 

ฝ่ายแผนงานฯ 
นายพัฒน์คณวัชร์  นวมเฟื่อง 

 

งานบุคลากร 
นางสาวจันทร์แรม ดอ่นดี 

งานการเงิน 
นางสาวพิมพ์ใจ  สิว้อินทร ์

งานการบัญช ี
นางสาวสุดาพร  นาคพรม 

งานพัสด ุ
นายชาตรี  ยอดช้าง 

งานอาคารสถานที ่
นายวิรัตน์  จันทร์ตร ี

งานทะเบียน 
นายไชยพร  บุญทา 

 

งานประชาสัมพันธ ์
นายกมล  โชติรัตน ์

งานวางแผนและงบประมาณ 
นางสาวสุดาพร  นาคพรม 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
นายประณต งานนันไชย 

งานความร่วมมือ 
นายอนนต์  พรมภาพ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ 
นางศรินท์ทิพย์  ยอดช้าง 

 

งานประกันคุณภาพฯ 
นางศรินท์ทิพย์  ยอดช้าง 

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ 
นางรัตณาวรรณ์  โพธิป์ลัด 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
นางสุชาดา  โพธิพ์ล 

งานครูที่ปรึกษา 
นางแสงเดือน  บุญมีจวิ 

งานปกครอง 
นายณัฐดนัย  จันทร์ศรี 

งานแนะแนวอาชีพฯ 
นายอนวุัตร  พลขันธ ์

 

งานสวัสดิการนักเรียนนกัศึกษา 
นางสาวอาลษิา  เมืองพระฟาง 

งานโครงการพิเศษฯ 
นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์ 

แผนกวิชาสามัญพันธ ์
นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

งง 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์
นายสราวุฒ ิ ด้วงรอด 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
นายยมนา  คีรีรัตน์สกุล 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์
นางสาวพิมพ์ใจ  สิว้อินทร ์

แผนกวิชาการบัญช ี
นางสายชล  แหยมมั่น 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 
นายธนัชกร  คงทัน 

แผนกวิชาชา่งยนต ์
นายอนวุัตร  พลขันธ ์

งานวัดผลและประเมินผล 
นางสาวประณิสรา  งูนิ่ม 

งานอาชวีศึกษาระบบทวีภาค ี
นางสาววราภร  จันทร์ชัย 

งานวิทยบริการฯ 
นายกฤธน  บุญลือ 

งานสื่อการเรียนการสอน 
นายวหิก ปัตไทสงค์ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง 

ผู้อ านวยการ 
นางสาวมลฑา  บุญลือ 
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 ข้าราชการ รวม 11 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1. นางมลฑา ทรัพย์ประชา

2. พัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง

3. นายรังสรรค์ ทองสินธ์ุ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

4. นางศรินทท์พิย์

5. นายสันติวุฒิ

6. นายชาตรี ยอดช้าง เพศวิถีศึกษา หน.งานพัสดุ

7. นางสาวพิมพ์ใจ ส้ิวอนิทร์ โปรแกรมประมวลผลค า หน.การเงิน

8. นางลัดดาวัลย์ ก้ัววิจง หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

9. นายไชยพร บญุทา โปรแกรมกราฟฟิก หน.งานทะเบยีน

 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 -

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.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

3.นางสาวสุดาพร นาคพรม การบญัชีเช่าซ้ือและฝากขาย หน.งานวางแผนและงบประมาณ

3.นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์ งานเคร่ืองยนต์เล็ก หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

4.นายอนุวัตร

5.นายสราวุฒิ ด้วงรอด เคร่ืองเสียง หน.แผนกวิชาอเิล็กทรอนิกส์

6.นางาสาวอาลิษา เมืองพระฝาง วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

7.นายประณต งานนันไชย วงจรดิจิตอล หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

8.นายวิหก

9.นายอนนต์

10.นายกมล

11.นายสุขเกษม ทพิย์วงษา ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 1

12.นายวิศธวัฒร์ บญุภักดี หม้อแปลงไฟฟ้า จนท.งานโครงการพิเศษฯ

13.นายราชัน ขันตีมิตร งานวัดละเอยีดช่างยนต์ จนท.งานส่ือการเรียนการสอน

14. นายกฤตธน บญุลือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด

ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

โพธ์ิพล ป.โท เขียนแบบไฟฟ้า หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

จันทร์ศรี ป.โท วงจรไฟฟ้า หน.ปกครอง

(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

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปฒัไทสงค์ ป.ตรี วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ป.ตรี

ป.ตรี

พลขันธ์ ป.ตรี งานวัดละเอยีดช่างยนต์

หน.งานส่ือการเรียนการสอน

พรมภาพ ป.ตรี หม้อแปลงไฟฟ้า หน.งานความร่วมมือ

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

โชติรัตน์ ป.ตรี เชื่องเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน หน.งานประชาสัมพันธ์

ป.ตรี จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
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15.นายวิทยา เพิ่มค า

16.นางสาวประณิสรา งูนิ่ม เคร่ืองท าความเย็นและปรับอากาศ หน.งานวัดผลและประเมินผล

17.นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี หลักการจัดการ หน.งานบคุลากร

18. นายวิทติกาญจน์ บญุลือ จนท.งานอาคาร

19. นายชาติไทย ไชยธนาพงษ์ จนท.งานอาคาร

20. นางสาวสุพิชฌาย์ ซิวพร จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

21. นางาสาวจณิฏตา

22.นางอรษา

23.นางศิรัญญพร

24.นางศุพัทธนันท์

25.นางสาวสุพัตรา

26.นางสาวธิดารัตน์

27.นางสาวจันตณา

28.นางสาวชลธิชา จนท.งานทวิภาคี

29.นางสาวนิตยา จนท.งานบริหารงานทัว่ไป

30.นางสาวสุกันยา จนท.งานวิจัยพัฒนาฯ

31.นางสาวธนัชพรศรณ์ จนท.งานบคุลากร

32.นางสาวชนกสุดา จนท.งานพัสดุ

33.นางสาวชาลีนา กล่ินเกตุ จนท.งานการเงิน

34.นางสาวมณทณัช ชะนะศรี จนท.งานแนะแนว

35.นางสาวภัทราวดี ด่อนแผ้ว จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

36.นางเบญมาศ นักการภารโรง

37.นายบญุทนั นักการภารโรง

38.นายล าดวน จันทร์ปอ้ง นักการภารโรง

39.นายวสิฏฐ์พล นักการภารโรง

40.นายธานินทร์ นักการภารโรง

41.นายสราวุฒิ พนักงานขับรถยนต์

42.นายหลักชัย คุตระกูล

43.นายอใุด เพชรบรูณ์ปี้

44.นายอนุสาร เอี่ยมโอด

45.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

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

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

1.  ประเภทวิชา อตุสาหกรรม

-  สาขาวิชา / งานยานยนต์ 76 57 30 14 32 209

-  สาขาวิชา / งานไฟฟ้าก าลัง 40 18 42 44 38 182

-  สาขาวิชา / งานอเิล็กทรอนิกส์ 14 17 15 10 4 60

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม

-  สาขาวิชา / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 19 19 29 38 117

-  สาขาวิชา / การบญัชี 32 28 19 27 14 120

รวมทัง้ส้ิน 174 139 125 124 126 0 0 688

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

เป้าหมายจ านวนนักเรียนนักศึกษา

นักเรียน / นักศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2563

รวมทัง้สิ้นระดับ ปวช ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี /ปทส.
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1. ประมาณการรายรบั 41,724,163 บาท
 ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา 3,534,433 บาท

 - ยอดยกมาจากปปีจัจุบนั 1,204,783.00                 บาท
 - คาดว่ามีรายรับในปต่ีอไป 2,329,650.00                 บาท

 ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ทีค่าดว่าจะได้รบั 38,189,730 บาท
งบบคุลากร 9,490,450 บาท
งบด าเนินงาน 2,797,800 บาท
งบลงทนุ 14,141,800 บาท
งบเงินอดุหนุน 6,118,730 บาท
งบอื่นๆ 5,640,950.00                 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 35,576,371 บาท

งบบุคลากร 4,443,556 บาท
 - เงินเดือน 1,518,076.00       บาท
 - ค่าจ้างประจ า - บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,623,080.00       บาท
 -  ค่าวิทยฐานะ 235,200.00         บาท
 -  อื่น ๆ 67,200.00           บาท
งบด าเนินงาน 13,570,935 บาท
 - ค่าตอบแทน 1,108,000.00      บาท
 - ค่าใช้สอย 652,045.00        บาท
 - ค่าวัสดุ 10,844,540.00    บาท
 - ค่าสาธารณูปโภค 966,350.00        บาท
งบลงทนุ 14,141,800 บาท
ครุภัณฑ์ 1,500,000.00      บาท
ส่ิงก่อสร้าง 12,641,800.00    บาท
งบเงินอุดหนุน 2,341,880 บาท
 -  โครงการผลงานวิจัยฯ 59,000.00          บาท
 -  อดุหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานฯ 1,935,150.00      บาท
 -  อดุหนุนทนุการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 117,500.00        บาท
 -  อดุหนุนค่าอปุกรณ์การเรียนฯ 230,230.00        บาท
งบรายจ่ายอ่ืน 1,078,200 บาท
 - โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน 189,600.00        บาท
 - โครงการออกกลางคัน 20,000.00          บาท
 - โครงการ Fix It Center 616,000.00        บาท
 - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระ 135,000.00        บาท
 - โครงการจัดหาบคุลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู 117,600.00        บาท
 -โครงการอาชีวศึกษา(ลดเวลาเรียน) 50,000.00          บาท

ส่วนที่ 3 
 ประมาณการรายรับ - รายจา่ย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัย  การอาชีพนครไทย
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ปว
ช.

 ป
วส

.

ระ
ยะ

สั้น

สิง
ปร

ะดิ
ษฐ์

/ห
ุนย

นต์

วิจ
ัยส

ร้า
งอ

งค์
คว

าม
รู้

รวม

1.
 โค

รง
กา

รส
่งเส

ริม
กา

รป
ระ

กอ
บอ

าชี
พอิ

สร
ะ

ใน
กล

ุ่มผู้
เรีย

นอ
าชี

วศึ
กษ

า

2.
 โค

รง
กา

รล
ดปั

ญ
หา

กา
รอ

อก
กล

าง
คัน

ขอ
ง

ผู้เ
รีย

นอ
าชี

วศึ
กษ

า

3.
 ค่

าใ
ช้จ

่าย
โค

รง
กา

รข
ยา

ยแ
ละ

ยก
ระ

ดับ

อา
ชีว

ศึก
ษา

ทว
ิภา

คีส
ู่คุณ

ภา
พม

าต
รฐ

าน

4.
 โค

รง
กา

รจ
ัดก

าร
ศึก

ษา
เรีย

นร
่วม

หล
ักส

ูตร

อา
ชีว

ศึก
ษา

แล
ะม

ัธย
มศึ

กษ
าต

อน
ปล

าย
 (ท

วิ

ศึก
ษา

)

5.
 โค

รง
กา

รส
นับ

สนุ
นค่

าใ
ช้จ

่าย
ตั้ง

แต่
ระ

ดับ

อนุ
บา

ลจ
นจ

บก
าร

ศึก
ษา

ขั้น
พื้น

ฐา
น(

กิจ
กร

รม
)

6.
 โค

รง
กา

รส
นับ

สนุ
นค่

าใ
ช้จ

่าย
ตั้ง

แต่
ระ

ดับ

อนุ
บา

ลจ
นจ

บก
าร

ศึก
ษา

ขั้น
พื้น

ฐา
น(

กา
ร

จัด
กา

รศึ
กษ

า)

รวมทั้งสิ้น

1,140,000.00    783,800.00  874,000.00   2,797,800.00   135,000.00    20,000.00     87,400.00  1,935,150.00    461,200.00  3,002,200.00    8,438,750.00        3,534,433.00       11,730,783.00         

   งบบุคลากร

 - เงินเดือนข้าราชการ 1,518,070.00     -              -               - - 1,518,070.00   1,518,070.00        1,518,070.00           

 - เงินวิทยฐานะ 235,200.00        -              -               - - 235,200.00      235,200.00          235,200.00             

 - เงินประจ าต าแหน่ง 67,200.00         -              -               - - 67,200.00       67,200.00            67,200.00               

 - ค่าจ้างลูกจ้างประจ า -                  -              -               - - -                -                    -                       

 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,623,080.00     -              -               - - 2,623,080.00   2,623,080.00        2,623,080.00           

 - ค่าจ้างครูรายเดือน -                  -              -               - - -                1,434,720.00    1,434,720.00        -                    1,434,720.00           

 - ค่าจ้าง เจ้าหน้าที่ -                  -              -               - - -                1,336,320.00    1,336,320.00        668,160.00         2,004,480.00           

 - ค่าจ้างครูรายชั่วโมง 483,000.00        161,000.00   149,500.00    - - 793,500.00      88,200.00        881,700.00          881,700.00             

 - ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว - - -                -                    726,000.00         726,000.00             

   งบด าเนินงาน -                    -                       

   ค่าตอบแทน -                    -                       

 - เงินค่าตอบแทนเกินภาระงาน 277,200.00        277,200.00   - - - 554,400.00      -              -             -           554,400.00      -             -                1,108,800.00        1,108,800.00           

    ค่าใช้สอย -                    -                       

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000.00         - 20,000.00      - - 50,000.00       -              -             -           130,000.00      120,000.00  -                300,000.00          100,000.00         400,000.00             

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -                  -              -               - - -                -              -             -           30,000.00        -             -                30,000.00            50,000.00           80,000.00               

 - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 50,000.00         16,000.00     20,000.00      - - 86,000.00       -              -             -           20,000.00        -             -                106,000.00          50,000.00           156,000.00             

 - ค่าเงินสมทบประกันสังคม 24,150.00         8,050.00       7,475.00        - - 39,675.00       -              -             -           -             142,962.00      182,637.00          33,408.00           216,045.00             

ส่วนที่ 3

 สรุปงบหน้ารายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
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ปว
ช.

 ป
วส

.

ระ
ยะ

สั้น

สิง
ปร

ะดิ
ษฐ์

/ห
ุนย

นต์

วิจ
ัยส

ร้า
งอ

งค์
คว

าม
รู้

รวม

1. 
โค

รง
กา

รส
่งเส

ริม
กา

รป
ระ

กอ
บอ

าชี
พอิ

สร
ะ

ใน
กล

ุ่มผู้
เรีย

นอ
าชี

วศึ
กษ

า

2. 
โค

รง
กา

รล
ดปั

ญ
หา

กา
รอ

อก
กล

าง
คัน

ขอ
ง

ผู้เ
รีย

นอ
าชี

วศึ
กษ

า

3. 
ค่า

ใช้
จ่า

ยโ
คร

งก
าร

ขย
าย

แล
ะย

กร
ะดั

บ

อา
ชีว

ศึก
ษา

ทว
ิภา

คีส
ู่คุณ

ภา
พม

าต
รฐ

าน

4. 
โค

รง
กา

รจ
ัดก

าร
ศึก

ษา
เรีย

นร
่วม

หล
ักส

ูตร

อา
ชีว

ศึก
ษา

แล
ะม

ัธย
มศึ

กษ
าต

อน
ปล

าย
 (ท

วิ

ศึก
ษา

)

5. 
โค

รง
กา

รส
นับ

สนุ
นค่

าใ
ช้จ

่าย
ตั้ง

แต่
ระ

ดับ

อนุ
บา

ลจ
นจ

บก
าร

ศึก
ษา

ขั้น
พื้น

ฐา
น(

กิจ
กร

รม
)

6. 
โค

รง
กา

รส
นับ

สนุ
นค่

าใ
ช้จ

่าย
ตั้ง

แต่
ระ

ดับ

อนุ
บา

ลจ
นจ

บก
าร

ศึก
ษา

ขั้น
พื้น

ฐา
น(

กา
ร

จัด
กา

รศึ
กษ

า)

รวมทั้งสิ้น

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

    ค่าวัสดุ -                    -                       

 - วัสดุส านักงาน 40,000.00         - - - - 40,000.00       -              -             -           10,000.00        -             -                50,000.00            30,000.00           80,000.00               

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,000.00         80,000.00     50,000.00      - - 160,000.00      -              -             -           118,150.00      -             -                278,150.00          40,000.00           318,150.00             

 - วัสดุการศึกษา 50,000.00         50,000.00      100,000.00      -              -             -           100,000.00      -             -                200,000.00          -                    200,000.00             

 - วัสดุคอมพิวเตอร์ -                  -              -               - - -                -              -             -           - - -                -                    -                    -                       

 - วัสดุก่อสร้าง -                  50,000.00     -               - - 50,000.00       -              -             -           50,000.00        -             -                50,000.00            100,000.00         100,000.00             

 - วัสดุหนังสือ  วารสาร  ต ารา -                  -              -               - - -                -              -                -           60,000.00        2,000.00      -                62,000.00            -                    62,000.00               

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -                  -              -               - - -                -              -             -           - -             -                -                    -                    -                       

     ค่าสาธารณูปโภค(ข้ันต่ า) -                    -                       

 - ค่าไฟฟ้า 130,650.00        -              110,000.00    - - 240,650.00      -              -             -           400,000.00      -             -                640,650.00          100,000.00         740,650.00             

 - ค่าน้ าประปา 20,000.00         68,300.00     30,200.00      - - 118,500.00      -              -             -           110,000.00      -             -                228,500.00          100,000.00         328,500.00             

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

 - ค่าโทรศัพท์ 5,000.00           10,000.00     6,000.00        - - 21,000.00       -              -             -           -                 -             -                21,000.00            -                    21,000.00               

 - ค่าบริการทาง Internet -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 64,200.00    -                64,200.00            64,200.00               

      งบลงทุน -                    -                       

     ค่าครุภัณฑ์

ชุดทดลองเซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ CAN 

BUS พร้อม Fault simulation switches
1,500,000.00     -              -               - - 1,500,000.00   -              -             -           -                 -             -                -                    

1,500,000.00           

     สิ่งก่อสร้าง

อาคารแฟลต วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 12,641,800.00    -              -               - - 12,641,800.00  -              -             -           -                 -             -                -                    12,641,800.00         

     -  งบเงินอุดหนุน

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

 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    -                    -                       
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

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

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

 - อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ

อนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

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

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

 - อุดหนุนหจิกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    -                    -                       

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

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

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

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

 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยฐานวิทยาศาสตร์ -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    -                    -                       

     -  งบรายจ่ายอ่ืนๆ

 - โครงการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา -                    -                       

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

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

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

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

โครงการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบริหารงานทั่วไป

โครงการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ -                  5,000.00       -               - - 5,000.00         -              -             -           -                 -             -                5,000.00             -                    5,000.00                
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

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

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

เพื่อขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

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

โครงการการจัดองค์ความรู้ เพือ่เพิม่ศักยภาพการ

พฒันาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ง
-                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                

-                    
200,000.00         200,000.00             

โครงการจิตใสกายแกร่ง เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตที่

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

3,000.00             
-                    3,000.00                

โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เพือ่เพิม่

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

4,000.00             
4,000.00                

โครงการประชุมเชิงปฏิบติัการ การสร้างความรู้ความ

เข้าใจการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบคุคล (ID PLAN) 

และแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ใน

สถานศึกษา

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

3,000.00             

3,000.00                

งานการเงิน

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

งานอาคารสถานที่

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟา้แสง

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

10,000.00            
10,000.00               

โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปา

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

25,000.00            
-                    25,000.00               

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ -                  -              35,000.00      - - 35,000.00       -              -             -           -                 -             -                35,000.00            -                    35,000.00               

งานทะเบียน

โครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา -                  10,000.00     -               - - 10,000.00       -              -             -           -                 -             -                10,000.00            -                    10,000.00               
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการพธีิมอบใบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ

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

15,000.00            
-                    15,000.00               

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

โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานงานทะเบียน -                  -              10,000.00      - - 10,000.00       -              -             -           -                 -             -                10,000.00            -                    10,000.00               

งานประชาสัมพันธ์

โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์วิทยาลัยฯ -                  -              10,000.00      - - 10,000.00       -              -             -           -                 -             -                10,000.00            -                    10,000.00               

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานวางแผนและงบประมาณ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ 2565
-                  -              6,000.00        - - 6,000.00         -              -             -           -                 -             -                

6,000.00             
-                    6,000.00                

โครงการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-                  1,000.00       -               - - 1,000.00         -              -             -           -                 -             -                

1,000.00             
-                    1,000.00                

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

โครงการซ่อมบ ารุงและขยายการใหบ้ริการระบบ

เครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา
-                  -              

42,000.00      - - 
42,000.00       -              -             -           -                 -             -                

42,000.00            
-                    42,000.00               

 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่

การบริหารจัดการสถานศึกษา
-                  -              

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

5,000.00             
-                    5,000.00                

โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานภายในสถานศึกษา
-                  1,000.00       

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

1,000.00             
-                    1,000.00                

งานความร่วมมือ -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    -                    -                       

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

โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษากับ

เครือข่าย
-                  2,000.00       

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

2,000.00             
-                    2,000.00                
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ประจ าปี

การศึกษา 2563
-                  -              

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

8,000.00             
-                    8,000.00                

 โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2563
-                  -              

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

10,000.00            
-                    10,000.00               

โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู  

ประจ าปกีารศึกษา 2563
-                  2,000.00       

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

2,000.00             
-                    2,000.00                

 โครงการอบรมการจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ -                  -              
10,000.00      - - 

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

-                    10,000.00               

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    -                    -                       

โครงการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
-                  10,000.00     

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

10,000.00            
-                    10,000.00               

โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการประเมิน

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน -                  -              
44,000.00      - - 

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

-                    44,000.00               

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาในสถานศึกษา(ศึกษาดูงาน)*
-                  -              -               - - -                10,000.00      -             -           -                 -             -                10,000.00            -                    10,000.00               

โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บม่เพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษาในสถานศึกษา(อบรมเขียนแผนธุรกิจ)*
-                  -              -               - - -                15,000.00      -             -           -                 -             -                15,000.00            -                    15,000.00               

โครงการตลาดนัดอาชีพ* -                  -              -               - - -                5,000.00       -             -           -                 -             -                5,000.00             -                    5,000.00                

โครงการพฒันาหอ้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ* -                  -              -               - - -                20,000.00      -             -           -                 -             -                20,000.00            -                    20,000.00               

ฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ

นักเรียนระดับชัน้ปวช.1ปีการศึกษา2564
-                  -              

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

5,000.00             
-                    5,000.00                

โครงการนิทรรศการวิชาการนครไทยวิชาชีพ open

 house ปีการศึกษา 2563
-                  -              

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

45,000.00            
-                    45,000.00               

 โครงการเชิญผู้เชีย่วชาญผู้ช านาญการด้านภาษา

กลุ่มอาชีพ
-                  -              

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

4,000.00             
-                    4,000.00                

โครงการพฒันาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา

ร่วมกับสถานประกอบการ
-                  -              

4,500.00        - - 
4,500.00         -              -             -           -                 -             -                

4,500.00             
-                    4,500.00                

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

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา

ระดับอศจ.และระดับภาคปีการศึกษา2564
-                  -              

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

10,000.00            
-                    10,000.00               

งานวัดผลประเมินผล

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา(V-net)
-                  -              

2,500.00        - - 
2,500.00         -              -             -           -                 -             -                

2,500.00             
-                    2,500.00                

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

โครงการทดสอบมาตฐานวิชาชีพฝีมือแรงงานจาก

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน ภาค 9
-                  -              

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

2,000.00             
-                    2,000.00                

โครงารอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล -                  1,200.00       -               - - 1,200.00         -              -             -           -                 -             -                1,200.00             -                    1,200.00                

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โครงการปฐมนิทเศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชีพ

ในสถานประกอบการ
-                  -              

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

2,000.00             
-                    2,000.00                

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและ

ผู้ปกครองเพือ่สร้างความเข้าใจในเง่ือนไขการเรียน

ระบบทวิภาคี

-                  -              

-               - - 

-                -              -             -           -                 5,000.00      -                

5,000.00             

-                    5,000.00                
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการสมัมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึก

อาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
-                  -              

-               - - 
-                -              -             -           -                 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                

งานวิทยบริการและห้องสมุด

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

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

งานสื่อการเรียนการสอน

โครงการการใช้งานแฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพือ่

ความเป็นเลิศ
-                  10,000.00     

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

10,000.00            
-                    10,000.00               

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

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

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

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

โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 15,000.00    -                15,000.00            -                    15,000.00               

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

สาขางานไฟฟ้าก าลัง

โครงการปรับปรุงแผนกช่างไฟฟา้ -                  -              27,800.00      - - 27,800.00       -              -             -           -                 -             -                27,800.00            -                    27,800.00               

สาขางานช่างยนต์

โครงการปรับปรุงแผนกช่างยนต์ -                  -              20,000.00      - - 20,000.00       -              -             -           -                 -             -                20,000.00            20,000.00               
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แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

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

สาขางานคอมพิวเตอร์

โครงการปรับปรุงหอ้งคอมพวิเตอร์ -                  15,000.00     -               - - 15,000.00       -              -             -           -                 -             -                15,000.00            15,000.00               

สาขางานการบัญชี

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

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

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

โครงการพฒันาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 25,000.00    -                25,000.00            25,000.00               

โครงการอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 25,000.00    -                25,000.00            25,000.00               

โครงการวันส าคัญทางชาติศาสนาพระมหากษตัริย์ -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 20,000.00    -                20,000.00            20,000.00               

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

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

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้น า -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 4,000.00      -                4,000.00             4,000.00                

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

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

โครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 5,000.00      -                5,000.00             5,000.00                

งานครูทีป่รึกษา -                       

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา  2564
-                  -              3,000.00        

- - 
3,000.00         -              -             -           -                 -             -                

3,000.00             
3,000.00                

โครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมครูทีป่รึกษา* -                  -              -               - - -                -              7,000.00      -           -                 -             -                7,000.00             7,000.00                

โครงการเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2564*
-                  -              

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

15,000.00            
15,000.00               
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการติดตามผู้เรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่

ระบบการศึกษา
-                  -              

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

6,000.00             
6,000.00                

งานปกครอง -                       

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

โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุยายน -                  -              3,000.00        - - 3,000.00         -              -             -           -                 -             -                3,000.00             3,000.00                

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

โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก*
-                  -              

-               - - 
-                -              -             -           -                 -             -                

-                    
5,000.00             5,000.00                

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อส่ือสาร

ภายในวิทยาลัย
-                  -              

18,000.00      - - 
18,000.00       -              -             -           -                 -             -                

18,000.00            
18,000.00               

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    -                       

โครงการสอบถามความพงึพอใจของสถาน

ประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา
-                  -              

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

2,000.00             
2,000.00                

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

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

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 4,000.00      -                4,000.00             4,000.00                

โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาฯ -                  3,000.00       -               - - 3,000.00         -              -             -           -                 -             -                3,000.00             3,000.00                

โครงการระดมทรัพย์เพือ่สมทบทุนการศึกษาฯ -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    5,000.00             5,000.00                
โครงการเย่ียมบ้านนักเรียนนักศึกษากองทุนกยศ. 

ปีการศึกษา 2564
-                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    10,000.00           10,000.00               

งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา

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

โครงการตรวจหาส่ิงเสพติดในนักเรียน นักศึกษา -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    5,000.00             5,000.00                
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รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ (ปี งปม.2564) แหล่งเงิน  ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต โครงการ

เงินรายได้(บกศ.) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

โครงการพฒันางานสวัสดิการ -                  -              9,000.00        - - 9,000.00         -              -             -           -                 -             -                9,000.00             9,000.00                

โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล -                  -              9,000.00        - - 9,000.00         -              -             -           -                 -             -                9,000.00             9,000.00                

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ -                  -              15,000.00      - - 15,000.00       -              -             -           -                 -             -                15,000.00            15,000.00               

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix It Center)* -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    30,000.00           30,000.00               

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix It Center)

 ศูนย์ถาวร*
-                  -              

-               - - 
-                -              -             -           -                 -             -                

-                    
30,000.00           30,000.00               

โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล

สงกรานต์ ประจ าปี 2564*
-                  -              

-               - - 
-                -              -             -           -                 -             -                

-                    
30,000.00           30,000.00               

โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการ และวิชาชีพ -                  -              10,000.00      - - 10,000.00       -              -             -           -                 -             -                10,000.00            10,000.00           20,000.00               

โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัด และ

อ าเภอเคล่ือนที่
-                  -              

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

15,000.00            
20,000.00           35,000.00               

โครงการชีววิถีเพือ่การพฒันาอย่างยังยืน*กฟฝ -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    32,700.00           32,700.00               

โครงการอาชีวะพฒันา * -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    10,000.00           10,000.00               

โครงการรณรงค์ขับขีป่ลอดภัย* -                  -              -               - - -                -              -             -           -                 -             -                -                    100,000.00         100,000.00             

โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์การเรียนรู้

ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center*
-                  -              

-               - - 
-                -              -             -           -                 -             -                

-                    
100,000.00         100,000.00             

ส ารองเพ่ือสนับสนุนงานนโยบาย สอศ.

กระทรวง พ้ืนที่
-                  -              -               - - 

-                
-              -             -           -                 -                -                    946,165.00         946,165.00             

*  รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ
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โครงการ  ประชุมบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย 
 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานบริหารงานทั่วไป ฝาุยบริหารทรัพยากร   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3.  ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 3.1  สอดคล้องกับมาตรฐานสอศที่ 3   ตัวบ่งชี้ที ่  3.1   เรือ่ง  ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวทิยาลัย 
 3.2  สอดคล้องกับประกนัภายนอก  ตัวบ่งชี้ที่   8.2  เรื่อง  ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 
4.  สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  40  วรรคสอง  บัญญัติว่า  ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาท าหน้าที่ก ากับ  และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  จึงจ าเป็นต้องจัดให้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจ าทุกภาคเรียน  อย่างน้อยปีการศึกษาละ  2  ครั้ง  ซึ่งการประชุม
แต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนองค์กรชุมชน  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์
เก่า  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  และอื่นๆ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นการประชุมที่ส าคัญ
และจ าเป็นยิ่ง  
 ดังนั้นงานบริหารงานทั่วไป  ฝุายบริหารทรัพยากร  จึงจัดท าโครงการดังกล่าว เพื่อให้
บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวิทยาลัยร่วมกัน  ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สร้างความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงาน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนา
วิทยาลัยให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งข้ึนต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และนโยบาย 
 5.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านตา่ง ๆ ของวิทยาลยัฯ 
 5.3. เพื่อประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการวทิยาลัยฯ 
 

6.  เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  จัดประชุมทกุภาคเรียน  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  คณะกรรมการฯ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านตา่ง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ อีกทั้งการประสานการท างานระหว่างวิทยาลัยและคณะกรรมการฯเป็นไปด้วยดี 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ 
  7.2 ประชุมวางแผนและมอบหมาย 
  7.3 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  ด าเนินงานตามโครงการ 
  7.4 สรุปและประเมินผล 
  7.5 รายงานผล 
 ระยะเวลา  พฤษภาคม – กันยายน  2564  
 สถานที่  ห้องประชุมลีลาวดวีิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการด าเนินโครงการ 
  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 
 จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ สามารถก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ อีกทั้งการประสานการท างานระหว่ างวิทยาลัยและ
คณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  
10. การติดตามและประเมินผล 
 10.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
 10.2 รายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
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โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบุคลกร ฝุายบริหารทรัพยากร       

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

  3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษานโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษายุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการ

อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  3.2 มาตรฐานการอาชวีศึกษามาตรฐานการอาชวีศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมินที่ 2,3 ด้านการบริหารจดัการ 

  3.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา วิทยาลัยการอาชีพนคไทย 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542(แก้ไข) หมวด 7 มาตราที ่52 “ว่าด้วยการพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมให้เป็นวิชาชพีชั้นสูงฯ” เพื่อเป็นการ

สนองนโยบายด้งกล่าวจึงจัดท าโครงการนี้ข้ึนเพื่อน าประสบการณ์ที่มีมาประยกุต์และปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพ

ยิ่งขึ้น 

5. วัตถุประสงค์  

   5.1  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชวีิตครู อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

   5.2  เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีศักยภาพและทัศนคติที่ดีและบูรณาการหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
 - พัฒนา เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 6.2 เชิงคุณภาพ 

 - บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีในการท างาน 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1  ขออนุมัติโครงการ    เดือน  ตุลาคม 2563    
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 
  7.3  ด าเนินการ    เดือน  กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564       

  7.4  สรุปผล ประเมินผล   เดือน  มีนาคม – เมษายน 2564 

  สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชพีนครไทย  

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  75,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
  8.2  ค่าวิทยากร  คา่อาหาร 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีในการท างาน 

  9.2 น าความรูท้ี่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานและบูรณาการตามหลักการปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

โครงการการจัดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบุคลกร ฝุายบริหารทรัพยากร   

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา   2.3 ด้านการบริหารจัดการ    

   - ด้านการบริหารจัดการ              

   - ด้านการน านโยบายสูก่ารปฏิบัติ   

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรหรือสถานศึกษาต่างมุ่งเน้นถึงศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดผลส าเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ และปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ ทั้งจาก

ภายในและภายนอกระบบราชการ ท าให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา  การขับเคลื่อนให้

สถานศึกษามีการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรให้

เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  เพื่อให้เป็นไปตามพันธ์กิจและเปูาหมายของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

สิ่งส าคัญ  คือ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร  เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นสิ่งส าคัญใน

การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งมีนโยบายส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีความรู้ความช านาญ

ทักษะในด้านวิชาชีพจากแหล่งความรู้ต่างๆ     

 ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา

หาความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรอืศึกษาดงูานมาชว่ยพฒันางานด้านการเรียน

การสอนและงานส านักงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 พัฒนาบุคลากรโดยวธิีเรียนรู้ความส าเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการ

ปฏิบัติงานราชการ 

  5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบคิด

สร้างสรรค์ 
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  5.3 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างบุคคล และระหว่าง

สถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 
 -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนกังานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน

บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม                        

 6.2 เชิงคุณภาพ 

      -  บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษาดู

งานมาช่วยพัฒนางาน   ด้านการเรียนการสอนและงานส านักงาน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มีนาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน เมษายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม 2564 
  สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

  จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 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   งานบุคลากร   ฝุายบริหารทรัพยากร   
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 
  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์รฐับาล การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชวีศึกษาให้
มีสมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการในการพฒันาประเทศ 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีความตระหนักและความมุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมสนับสนุนและด าเนินการในด้านสุขภาพ ให้กับบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีทางด้านสุขภาพกาย
และใจ  ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  อารมณ์  และสติปัญญา  
โดยต้องการให้บุคลากรสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ด้วยการออกก าลังกาย  
สร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดี  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี  มีน้ าใจซึ่งกันและกันต่อเพื่อน
ร่วมงาน 
  ดังนั้น  งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร   จึงจัดท าโครงการดังกล่าว  เพื่อมุ่งเน้นตระหนัก
การออกก าลังกายให้เป็นกิจวัตรประจ าวันที่ถูกต้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ด้าน
สุขภาพที่ดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตต่อไป 
5. วัตถุประสงค์  
  5.1   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ  
  5.2  เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี  รูร้ักสามคัคีในการท างาน และเพื่อประโยชนต์่อการด าเนินชีวิต 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
 -   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนกังานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอน   
 บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม                    
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 -   บุคลากรมีความสามคัคี มีความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีม  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม  2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน ธันวาคม 2563 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มกราคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน มีนาคม  2564 
   สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
และบุคลากรสายสนับสนุน  มีสุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี   
  9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
และบุคลากรสายสนับสนุน  รู้รกัสามัคค ี สร้างไมตรีสัมพันธ์ที่ดใีนการท างานร่วมกันเป็นทีม  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบุคลกร  ฝุายบริหารทรพัยากร    
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 
  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศกึษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมส าคัญที่จัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เข้ามา
ใหม่เกิดความคุ้นเคย  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   
   ดังนั้น  งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร   จึงจัดท าโครงการดังกล่าว  เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวิทยาลัยร่วมกัน  ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การสร้าง
ความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้มี
ความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งข้ึนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์  
   5.1  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและ
สายสนับสนุน 
   5.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับรู้นโยบาย  เปูาหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดกิาร  
โอกาสความกา้วหน้า และระบบการบริหารงาน   
   5.3 เพื่อสรา้งทัศนคตทิี่ดแีละมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ครูพิเศษสอน  
บุคลากรสายสนับสนุน  เข้าร่วมกิจกรรม                    
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากรในวิทยาลัยฯได้รับรู้นโยบาย  เปูาหมาย  กฎระเบียบ  สวัสดิการ  โอกาส
ความกา้วหน้า และระบบการบริหารงาน  และมคีวามคุ้นเคย ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การติดตอ่ประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัย 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน เมษายน  2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม 2564 
    สถานที่ด าเนินโครงการ      วทิยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับความรู้ดา้นนโยบาย  เปูาหมาย  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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โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความเข้าใจการการจัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
(ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ   งานบุคลากร    ฝุายบริหารทรัพย ์
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 
  สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาศกัยภาพก าลังคนดา้นอาชวีศกึษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี   ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน ในสังกัด ได้รับการพัฒนาครบตามตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จากแนวคิดการ
พัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้หลักการตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของครู ในแต่ละ
สถานศึกษา สนง. ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่อง โดยให้ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมจัดท า
แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการก าหนด และเข้ารับการ
พัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หากภายในระยะเวลา 5 ปี มีจ านวนชั่วโมงการพัฒนาไม่
ครบ 100 ชั่วโมง สามารถน าชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจ านวนชั่วโมงการพัฒนา
ได้สามารถน าผลที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติ เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลา กรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตาม ว. 21/2560 และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู วิทยากร โดย ผอ.สสอ. 
และคณะจาก สนง.ก.ค.ศ. 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจดัท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)  
 5.2 ครูสามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได ้
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  -  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนกังานราชการทั่วไป (ครู)  ครพูิเศษสอนเข้า
ร่วมกิจกรรม                    
 6.2 เชิงคุณภาพ 
 - ครูที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใน และ สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มีนาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน เมษายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม 2564 
  สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท า ID PLAN และ PLC และสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการเสริมสร้างความรู้เบ้ืองต้นเรื่องการเงินและพัสดุ 

1.  ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งานการเงนิ ฝุายบริหารทรัพยากร 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร ์สอศ. ข้อที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ที่ละเอียด ซึ่งวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลา ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ รวมถึงเพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่
ผิดพลาด   จากระเบียบที่ก าหนด   
  ดังนั้น งานการเงิน ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้
เบื้องต้น   เรื่องการเงินและพัสดุ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน การเงินและ
พัสดุได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้ง นโยบายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

5.  วัตถุประสงค์  
  1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงเข้าใจใน
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน และพัสดุ  
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีขีดความสามารถ และสมรรถนะด้านการเงินและพัสดุที่สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
  3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานได้ 
  4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   บุคลากรของวิทยาลัยการอาชพีนครไทย เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 50 คน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ สามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
7.  กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1  ขออนุมัติโครงการ   เดือน   ตุลาคม  2563 
  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  ตุลาคม  2563 
  7.3  ด าเนินการ   เดือน  พฤศจิกายน  2563 
  7.4  สรุปผลประเมินผล   เดือน  พฤศจิกายน  2563  

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 8,200  บาท 
  8.2  ค่าอาหารวา่ง  / ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800  บาท 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1   แบบสอบถาม 
  10.2   สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลยัการอาชีพนครไทย 
 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ   งานอาคารสถานที่  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบาย สอศ.ข้อที ่10 เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินและบุคลากร 
 3.2 ยุทธศาสตร์ สอศ. สอดคล้องกับมาตรฐาน สอศ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  18  เรื่ อง ระดับความ
เหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยบริการโรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและพักครูเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมถึง
ระบบแสงสว่าง  ต้องเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และช ารุด    จะต้องปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้ง
ท าความสะอาด   เพื่อให้มีห้องเรียนที่ดีพร้อมประหยัดพลังงาน และมีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้ห้องเรียน และอาคารเรียนมีระบบแสงสว่างที่สมบูรณ์และสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเรียนการสอน 
 5.2 เพื่อให้การเตรียมการเรียน การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา 
 5.3 ห้องเรียนและอาคารเรียนและได้รับการพัฒนาระบบแสงสว่าง  
6. เปูาหมายและตัวชี้วดัส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมรีะบบแสงสว่างที่เพียงพอ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ห้องเรียนและพักครูเป็นส านักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็น
ระเบียบและปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน    ตุลาคม        2563 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน    พฤศจิกายน   2563 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน    ธันวาคม       2563    ถึง   สิงหาคม   2564 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน    กันยายน       2564 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน     10,000   บาท      งบ   10,000   บาท 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      10,000   บาท 
9. ผลที่คาดวา่ไดร้ับ 
 9.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมี แสงสวา่งที่เพียงพอและประหยัดพลังงานไฟฟูามคีวามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากการใช้งานระบบไฟฟูา 
 9.2 มีวัสดุอุปกรณ์ทีร่ะบบไฟฟูาที่มีมาตรฐานใชใ้นงานแสงสว่างและระบบไฟฟูาในวทิยาลัยฯ 
10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไฟฟูาและระบบแสงสว่าง 
 10.2 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการ บ ารุงรกัษาและซ่อมแซมระบบน้ าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรบัผิดชอบ  งานอาคารสถานที่  ฝาุยบริหารทรพัยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง / เชือ่มโยง / ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบาย สอศ.ข้อที่ 10 เรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินและบุคลากร 
 3.2 ยุทธศาสตร์ สอศ. สอดคล้องกับมาตรฐาน สอ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  18  เรื่อง ระดับความ
เหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยบริการโรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนและผู้สอนมีความสามารถและมีทักษะ
ทางวิชาชีพ เนื่องจากห้องเรียนและอาคารเรียน  ห้องน้ า ระบบน้ าประปา  ต้องเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา และช ารุด จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้งท าความสะอาด   เพื่อให้มีระบบ
น้ าประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน  ของนักเรียนนักศึกษา ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพื่อให้มีระบบน้ าประปาที่สมบูรณ์  และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 5.2 ห้องน้ าและอาคารเรยีนได้รับการพัฒนาระบบน้ าประปาและทั่วถึงทุกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ 
6. เปูาหมายและตัวชี้วดัส 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       2563 
 7.2  ประชุมวางแผน  เดือน พฤศจิกายน 2564 
 7.3  ด าเนินการ  เดือน ธันวาคม  2563  ถึง  สิงหาคม  2564 
 7.4  สรุปผล ประเมินผล  เดือน กันยายน  2564 
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน  25,000  บาท  งบ  25,000    บาท 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     25,000    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  ฝุายบริหารทรัพยากร 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยทุธศาสตร์ นโยบาย จดุเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบาย สอศ.ข้อที่ 10 เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การเงินและบุคลากร 
 3.2 ยุทธศาสตร์ สอศ. สอดคล้องกับมาตรฐาน สอศ.ที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่  18  เรื่อง ระดับความ
เหมาะสมในการจัดอาคารเรียน  อาคารประกอบห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยบริการโรงฝึกงาน 
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์กลางความรู้ด้าน
วิชาชีพของอ าเภอนครไทย  ท าให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจ านวนมาก  และเป็นศูนย์ กลางของการ
พักผ่อนออกก าลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน  ของนักเรียนและคนในชุมชน  แต่สถานที่และภูมิทัศน์
ปัจจุบันยังไม่เอื้ออ านวย ดังนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ  ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ
ทางวิทยาลัยฯ  จึงควรด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 ภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวิทยาลัยฯ 
 5.2 เกิดภาพลักษณ์ทีด่ีของผู้เข้ามาติดต่อราชการ 
 5.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ร่มเย็น เหมาะกับการเรียนรู้ 
 5.4 ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเป็นผู้รักธรรมชาติ  
6. เปูาหมายและตัวชี้วดัส าเร็จ 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ส่วนหย่อมที่เอื้อตอ่การพักผ่อน 
  6.2.2 วิทยาลัยฯเกดิภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน 
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน ตุลาคม          2563 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน  พฤศจิกายน    2563 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน  ธันวาคม        2563    ถึง   สิงหาคม   2564 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน  กันยายน       2564 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงิน     35,000  บาท      งบ  35,000  บาท 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   35,000      บาท 
9. ผลที่คาดวา่ไดร้ับ 
 9.1 มีส่วนหย่อมที่เอื้อตอ่การพักผ่อน 
 9.2 วิทยาลัยฯเกิดภาพลกัษณ์ที่ดีต่อชุมชน 
10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 10.2 แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการ แสดงความยนิดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
 ในระดับ  ปวช. และ ปวส. 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายบริหารทรัพยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบาย สอศ.มาตรการที่ 7 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ : ก าหนดกลไกขับเคลื่อนระบบ
การให้ความช่วยเหลือแนะน า และการต่อยอดความรู้ด้านการประกอบธุรกิจผลักดันให้ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนความรู้และบูรณาการใช้ทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธนาคาร
ออมสิน เป็นต้น 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสองระดับ  และทางวิทยาลัยฯก็ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ ปี และงานทะเบียนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมดังกล่าวงาน
ทะเบียนจึงได้จัดท าโครงการแสดงความยินดีกับผู้ส าเร็จการศึกษา ขึ้นเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้เกิด
ความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกผันในสถานศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อสรา้งความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี ปวช. ส าเร็จการศึกษา จ านวน 125   คน  
  6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง ปวส ส าเร็จการศึกษาจ านวน 126   
คน 

 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ  ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งพร้อม
เพียง 
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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 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
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. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายบริหารทรัพยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบาย สอศ.มาตรการที่ 7 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ : ก าหนดกลไกขับเคลื่อน 
ระบบการให้ความช่วยเหลือแนะน า และการต่อยอดความรู้ด้านการประกอบธุรกิจผลักดันให้ผู้ส าเร็จ
อาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนความรู้และบูรณาการใช้ทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  อาทิ  ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย  ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธนาคาร
ออมสิน  
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากที่ด าเนินการรับ
นักศึกษาเข้าจนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา งานทะเบียนก็จะด าเนินการจัดท าใบแสดงผลการเรียน  (ใบ 
รบ.) ให้กับนักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอจบ  และนักศึกษาก็จะต้องติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ 
รบ.) ของตนเองและน าไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาในการศึกษาต่อหรือหางานท า 
 งานทะเบียน  จึงจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนยีบัตรผู้ส าเร็จการศึกษา  เพื่อเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจและสรา้งจิตส านึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาที่สามารถผ่านอุปสรรค
ต่างๆ มาจนกระทั่งส าเรจ็การศึกษา   
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อสรา้งความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
 5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
 6.1 เชิงปริมาณ  
  6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชพี (ปวช.) ส าเร็จการศกึษา  จ านวน   125  
คน  
  6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) ส าเร็จการศึกษา จ านวน 
126  คน 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 3  และ  ปวส.2   ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพรอ้ม
เพียง 
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 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
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 มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ในระดับ  ปวช.  และ  ปวส. 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายบริหารทรัพยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบาย สอศ.มาตรการที่  1  การเพิ่มปริมาณผู้เรียน  :  โดยปรับรูปแบบการรับ
นักเรียนให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้นโดยยังคงยึดยุทธศาสตร์ “อยากเรียนสาขาใด ต้องได้
เรียนสาขาวิชา นั้น” ภายใต้ความเชื่อว่า หากนักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ถนัดและสนใจจะสามารถ เรียนได้
ด ีและมีโอกาสประสบความส าเร็จในการเรียนได้มากขึ้น 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากที่วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   โดยมีแผนการเรียน

ควบคู่กับการรับสมัครนักเรียนให้มีผู้เรียนครบตามจ านวนที่ได้วางแผนไว้  ตามระเบียบของงานแผน

วิทยาลัยฯ  เพราะประเทศต้องการก าลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/

สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ  โดยการเพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใคร

อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการ  สอนร่วมกันอย่าไปกระจุกอยู่ที่ใดที่

หนึ่ง ซึ่งงานทะเบียนเป็นผู้จัดท าการรับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และ

ลงทะเบียนเรียนตามวัน 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 
  6.2.1 มีนักเรียน  นักศึกษาระดับชั้น  ปวช.1 และ ปวส.1 สมัครเรียนทุกแผนกวิชา
ตามเปูาหมายที่ก 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 63 – พฤษภาคม 64 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน มิถุนายน 64 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวชิาชพีสามารถน าไปใช้ในวันข้างหน้าได้ 
 9.2 นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี่อเพื่อนรว่มชั้นเรียน 
 9.3 นักศึกษาน าความรู้และวุฒิการศกึษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน งานทะเบียน 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายบริหารทรัพยากร  งานทะเบียน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 3.1 นโยบาย สอศ.มาตรการที่ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ  :ให้อาชีวศึกษาจังหวัด
ทุกแห่งบูรณาการเชื่อมโยงการท างานและใช้ทรัพยากรทางวิชาชีพ  ร่วมแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชน ในพื้นที่  ภูมิสังคมอาชีพ เพื่อสนับสนุนโครงการจังหวัดอยู่ดีมีสุขของรัฐบาลโดยใช้
กระบวนการจัดการ ความรู้  การมีส่วนร่วม  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเป็นแนวทางสร้างความ ส าเร็จ
ร่วมกัน 
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 าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณใ์นการรับสมัครนักเรียน นักศกึษา จดัเก็บข้อมูล 

ซึ่งผลการเรียนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์ 

 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 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงข้ึน 
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน ธันวาคม 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน ธันวาคม 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน ธันวาคม 63 - มกราคม 64 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน มกราคม  
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  คา่วัสดุ อุปกรณ ์ 
9. ผลที่คาดว่าได้รับ 
 9.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.2 ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของงานทะเบียนสูงข้ึน 
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ 
 10.1 แบบสอบถาม 
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โครงการบอร์ดประชาสมัพันธ์ 
 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกมล  โชติรัตน ์ / ประชาสัมพันธ์ 

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   

 ด้วยงานประชาสัมพันธ์  เป็นระบบงานหนึ่ งที่มี หน้าที่น าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ มา
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา 
และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทั้งในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม การ
ด าเนินงาน และผลงานต่าง ๆที่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ และเข้ าถึงทุก
กลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึง   
 ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์    จึงได้จัดท าโครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์  เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
5. วัตถุประสงค ์

 5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวทิยาลัยการอาชีพนครไทย  มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

 6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ  ร้อยละ 90 ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อยา่งทั่วถึง                                  
 6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 วิทยาลัยมีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรไดร้ับทราบ 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม  2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มกราคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม  2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564   
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  บาท (หน่ึงหมื่นบาท)  ได้แก่ 

  8.1 ค่าบอรด์ประชาสัมพนัธ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 วิทยาลัยฯ มีบอร์ดเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นกัศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุม่ตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุดาพร  นาคพรม  / งานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีประกอบกับเป็นการพัฒนา
ระบบราชการ และเพื่อให้การด าเนินงานมีระบบระเบียบมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  ดังนั้นงานวางแผนและ
งบประมาณจึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณขึ้น 
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีและเพื่อให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ต่อไป 
5. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 
2565 
     2. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 บุคลากรฝุายบริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
 6.2  เชิงคุณภาพ 
      6.2.1  ครูและบุคลากรมีทักษะในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องในระดับดี สามารถประเมิน
โครงการได้ถูกต้องและมีแนวทางในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กันยายน 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน ตุลาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  6,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีแนวทางในการด าเนินโครงการชัดเจน 
สามารถประเมินผลการจัดโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  9.2  โครงการที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบสอบถาม 
  10.2 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวสุดาพร  นาคพรม  /งานวางแผนและงบประมาณ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้สถานศึกษามีแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปีประกอบกับเป็นการพัฒนา
ระบบราชการ และเพื่อให้การด าเนินงานมีระบบระเบียบมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  ดังนั้นงานวางแผนและ
งบประมาณจึงได้จัดท าโครงการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการขึ้น เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
5. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อติดตามการด าเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
      2. เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน สิงหาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ  
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โครงการซ่อมบ ารงุและขยายการให้บรกิารระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายประณต   งานนันไชย / งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา  
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 สารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้น า
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัยเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูลข่ าวสารจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน แก่ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ได้รับความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเกิดช ารุด
เสียหายและต้องการการบ ารุงรักษาเพื่อให้การให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จ าเป็นจะต้องมีการของระบบให้บริการอย่างต่อเน่ือง 
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้น เพื่อบ ารุงรักษา ซ่อมแซมและขยายการ
ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์  

  5.1. เพื่อซ่อมบ ารุงระบบบริการสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

 5.2. เพื่อขยายการให้บรกิารระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในสถานศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จากจุดให้บริการเครือค่ายไร้สายและระบบเครือข่าย LAN ภายในวิทยาลัย 

จะต้องสามารถใช้งานได้ 100 %  

  6.2 เชิงคุณภาพ 

   6.2.1 การให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มีนาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มีนาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเน่ืองและ สามารถการด าเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเน่ือง 
  9.2 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้มีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย และระบบ

เครือข่าย LAN ภายในวิทยาลัยในการใช้งานเพิ่มขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายประณต   งานนันไชย / งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาประเด็นการประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
จ าเป็นต้องจัดหาระบบ พัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและรองรับการด าเนินงานการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะการ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 6 นโยบาย
การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในข้อ ค. พัฒนาระบบราชการ ข้อย่อย 
6.4.1 ปรับปรุงแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการท างาน ขยายการ
ให้บริการประชาชน และ ข้อย่อย 6.5.4 เสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ  วิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศและ
เข้าถึงสารสนเทศแบบใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าแหล่งสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิม และเป็น
ที่สนใจและได้รับความนิยมของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจสรุปได้ว่าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 
  ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้น เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่

ทันสมัยของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1. เพื่อสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  5.2. เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ทันสมัย 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จ านวนคร ูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 80  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 การใชร้ะบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจดัการสถานศึกษามี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มีนาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มีนาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ีต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
เพื่อใช้งานภายในสถานศึกษา 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายประณต   งานนันไชย / งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ประเด็นการ
ประเมินที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 สารสนเทศที่มีคุณค่าและมีบทบาทส าคัญทางการศึกษา ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เป็นสื่อในการบริการการศึกษา  ได้มีการพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและน าอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศแบบใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าแหล่ง
สารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิม  และเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมของนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจสรุปได้ว่าอินเทอร์เน็ต มีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพื่อศึกษาการเข้าถึงสารสนเทศและความพึง
พอใจของครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
5. วัตถุประสงค์  

  5.1. เพื่อศึกษาการเข้าถึงระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 5.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคร ูบุคลากร นกัเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จ านวนคร ูบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย มีความ

พึงพอใจที่มีต่ออินเทอร์เน็ตความเรว็สูงเพื่อใช้งานภายในสถานศึกษา ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 การใชอ้ินเทอร์เน็ตความเรว็สูงมีความเสถียรมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีการใช้ระบบสารสนเทศของอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินงาน 
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โครงการลงนามความรว่มมือกับสถานประกอบการ 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนนต์    พรมภาพ / งานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ด้วยหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ก าหนดให้รายวิชา 
หมวดวิชาชีพจัดสอน และฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตร จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดโครงการความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการเพื่อร่วมผลิต และพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอัน
เป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เป็นก าลังคนที่
ส าคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ร่วมกับ
สถานศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์  
  5.1 เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 
  5.2 เพื่อเพิ่มจ านวนสถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาที่เปิดการ
เรียนการสอน 
  5.3 เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือกันในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี 
  5.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานและทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย
การอาชีพนครไทย  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 สถานประกอบการเพิ่มขึ้น ครอบคลุมกับสาขาที่วิททยาลัยเปิดท าการเรียนการ
สอน 
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  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 พัฒนาศักยภาพ มาตรฐานและทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มกราคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มีนาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน เมษายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 สถานประกอบการเพิ่มข้ึน ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และพัฒนา
ศักยภาพ มาตรฐานและทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ                 
  10.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา 
  10.3 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนนต์    พรมภาพ / งานความร่วมมือ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมินที่ 3.1 ด้านความร่วมมือใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทยก็ได้ประสบปัญหาที่
จ าเป็นเร่งด่วนหลายอย่างที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป ดังนั้น ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานความร่วมมือ ฝุาย
แผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้เล็งเห็น ความส าคัญของการจัดโครงการนี้
ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุนและพัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน 
นักศึกษา 
5. วัตถุประสงค์  
  5.1. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน สื่อการสอน บุคลากร วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 
ทุนการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย   
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนวัสด ุเครื่องมือ อุปกรณ์ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนส่งผลดีต่อการพัฒนา
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มกราคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มีนาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน เมษายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษาได้รับวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการจัดการเรียน การสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
  9.2 นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนการศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  หนังสือขอความอนุเคราะห์,หนังสือขอบคุณ 
  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทิพย์  ยอดช้าง/งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร ์สอศ. ข้อ 2 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน   
มาตรฐานอาชวีศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมิน 3.2 ด้านนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 5 เรื่องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี

สอน ปฏิรูป วิธีสอบ เป็นการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทางสมองที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ของ

แต่ละบุคคลจากผลการประเมินกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพด้านความคิด

สามารถด าเนินการได้ทุกระดับ อายุและทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้เล็งเห็นความส าคัญ

และความจ าเป็นในเรื่องดังกล่าวจึงจัดประกวดโครงการและโครงงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

กระบวนการคิดและการจัดการ ให้นักศึกษาตระหนักในความส าคัญและส่งเสริมกระบวนการคิดที่จะ

สร้างสรรค์ผลงาน 

5. วัตถุประสงค์  
  5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
  5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงความสามารถ 
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2  
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ไดร้ับผลงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ครบทกุสาขาวิชา 
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ เดือน  ตุลาคม  2563 

 7.2 ประชุมวางแผน เดือน  พฤศจิกายน  2563 

 7.3 ด าเนินการ  เดือน  มีนาคม  2564 

 7.4 สรุปผล ประเมินผล เดือน  เมษายน  2564 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  8,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ตรงความสามารถ น าไปใช้ในชีวติประจ าวันและน าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 9.2  โครงงาน โครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้ถ่ายทอดเผยแพรใ่ห้กับชุมชน ท้องถิ่นต่อไป
และบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่เป็นประโยชน์มากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการจัดประกวดสิง่ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทพิย์ ยอดช้าง /งานวิจัยพฒันานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร ์สอศ. ข้อ 2 ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน มาตรฐาน
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมิน 3.2 ด้านนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มองเห็นความส าคัญของการจัดท าและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและนักศึกษา  คิดค้น  และมีวิธีการท างานแบบวิทยาศาสตร์  

ตลอดจนการรู้จักการวางแผน  การปฏิบัติทดลอง  การบันทึกข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการ

น าเสนอ  ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาคน  พัฒนาชาติ 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1. เพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีความคิดสรา้งสรรค์ 

 5.2. เพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษา 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดอืน  ตุลาคม  2563 

 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน  พฤศจิกายน  2563 

 7.3 ด าเนินการ   เดือน  มกราคม  2564 

 7.4 สรุปผล ประเมินผล  เดือน  เมษายน  2564 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อันจะท าให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้น

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ต่อไป 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทพิย์ ยอดช้าง/ งานวิจัยพฒันานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาประเด็นการ
ประเมิน 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิ ทย าลั ยการอาชี พนคร ไทย  สั ง กั ดส านั ก ง านคณะกรรมการกา รอาชี วศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดท าวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการน า
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนคุณภาพ และยกระดับการศึกษาด้วยผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม  
5. วัตถุประสงค์  
 5.1. เพื่อสนับสนุนให้ครูได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้เพิ่ม

มากขึ้น 

 5.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนักวิจัยทางการศึกษาที่เน้นการน าผลงานวิจัยไป

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 3. เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยมาใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู  
  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมของครูมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการศกึษา 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน  ธันวาคม 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  มีนาคม  2564 

 7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  เมษายน  2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  การส่งเสริมการสร้างนักวิจัย และสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา 
  9.2  ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษา ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการอบรมการจัดท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทพิย์ ยอดช้าง /งานวิจัยพฒันานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาประเด็นการ
ประเมิน 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ โดยในหลาย

ประเทศที่ก าลังพัฒนาได้พยายามที่จะทุ่มงบประมาณจ านวนมากส าหรับพัฒนาบุคลากรของชาติให้เป็น

ทั้งนักวิจัยควบคู่ไปกับนักพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ มีความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ์ในด้านการวิจัย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนาองค์กร ชุมชน และ

ประเทศชาติ ให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบันของสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมือง 

 ทั้งนี้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของ

การพัฒนานักวิจัยใหม่ ให้มีศักยภาพและน าความรู้ด้านการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

ชุมชน และประเทศชาติ ในรูปแบบของการท าวิจัย ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้กับครูของวิทยาลัยการอาชีพ

นครไทย 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการวิจัยแก่ครูของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

 5.2. เพื่อยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษา ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การพัฒนาการศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  

  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 มีจ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน  
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  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะมีประสบการณ์ด้านการวิจัย และสามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติในโอกาสต่อไปได้ 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  ธันวาคม  2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  กุมภาพันธ์  2564 

 7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  มีนาคม  2563 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  สร้างนักวิจัยใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานวิจัยอย่างมีระบบ 
 9.2  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง /งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   

  ยุทธศาสตร ์สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์
  มาตรฐานอาชวีศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็น
การประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เป็นการสร้างระบบและ

กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

เปูาหมาย และระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษาก าหนดเปูาหมาย และพยายามท าให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการจัดท ารายงานประเมินตนเองเป็น

ประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการรับรองจากการ

ประกันคุณภาพภายนอก การจัดท าระบบประกันคุณภาพจ าเป็นต้องมีส านักงานประกันคุณภาพที่

สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที่ต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลจาก

บุคลากรภายในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 วิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ

มีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ตาม

มาตรฐานการอาชีวศึกษา 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 บุคลากรของวิทยาลัยได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  กุมภาพันธ์ 2564 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  มีนาคม 2564 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  เมษายน 2564 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
  8.2  ค่าอาหารว่าง   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1  บุคลากรได้รับความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

 
1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางศรินท์ทิพย์  ยอดช้าง / งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ   

  ยุทธศาสตร ์สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
  มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็น

การประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทานเป็นโครงการหนึ่ง

ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเยาวชนไทย ในการที่จะ

เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้สถานศึกษา เกิดความมุมานะ และพากเพียรประกอบกรรมดีโดย

สม่ าเสมอ โดยมีพระราชด าริที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียนที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้น โดยส่งผลให้

สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศ ของบุคลากร

ในสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 

 5.2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 จัดท าแฟูมตามตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาพระราชทาน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ได้ตรวจประเมินสถานศึกษาพระราชทาน 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  พฤศจิกายน 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  มกราคม 2564 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  เมษายน 2564 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 

 9.2 สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา 
         (การศึกษาดูงาน) 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์  โพธิ์ปลัด /งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี  ยทุธศาสตรช์าติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 ตามที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ  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  
     มีธุรกิจภายในวทิยาลัยฯ และนอกวิทยาลัยเกิดขึน้ หรือเพิ่มข้ึน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
         -  จ านวนธุรกจิใหม่ 3 ธรุกิจ 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
             -  ธุรกิจด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1  ขออนุมัติโครงการ : ตุลาคม 2563      
  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน : กรกฏาคม 2564 
  7.3  ด าเนินการ : กรกฏาคม 2564  
  7.4  สรุปผล ประเมินผล : สิงหาคม – กันยายน 2564 
     สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564             งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 วิทยาลัยฯ มีธรุกิจที่ด าเนนิการจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา 
         (การอบรมเขียนแผนธุรกิจ) 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์  โพธิ์ปลัด /งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาตดิ้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน อย่างไร้พรมแดน  จ าเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้ความคิด  ความรู้  และปัญญาเป็นฐานทั้งในรูปแบบของ
องค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งการจะด าเนินการได้เป็นไปตามทิศทางนี้ได้  
จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้  ความสามารถในการพัฒนา  สร้างสรรค์  และสร้างผู้ประกอบการ  ให้มี
การพัฒนาในทิศทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น  หรือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่ๆ  เบนเข็มจากการจบแล้วไปเป็น
ลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่  มาเป็นผู้ประกอบการใหม่  ด้วยเล็งเห็นว่าจะสามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรู้เพียงพอที่จะเติบโตใน โลกของการเปลี่ยนแปลงได้  และเพื่อตอบสนองแนว
ทางการพัฒนาประเทศ  แต่พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมี
น้อย อยู่   สาเหตุหลักมาจากการไม่มีระบบและกลไกในการสร้างความตระหนักในการเป็น
ผู้ประกอบการและการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาที่ชัดเจนและเพียงพอ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเพื่อดูแลและรับผิดชอบในการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นนวัตกรรมและ เทคโนโลยี  
โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาด้วย  ทั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะ ได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดตั้งเป็นกลุ่ม 
หรือชมรมผู้ประกอบการในการท าธุรกิจ  โดยศูนย์บ่มเพาะสนับสนุนการให้ค าแนะน าปรึกษา  และ
สถานที่ในการด าเนินการ  อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักศึกษาสนใจหรือเข้าร่วมไม่มากนัก  ทั้งนี้เป็นเพราะยัง
ไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการรับผิดชอบในการด าเนินงาน เป็นการเฉพาะ  และระบบ  กลไกในการ
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่
ชัดเจนและเพียงพอ  ดังนั้นเพื่อให้การจัดท า โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจของวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  จึงขอจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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5. วัตถุประสงค์  
  เพื่อพัฒนาความรู้แก่ คร ูนักเรียน และนักศึกษา ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
       -   ผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน........คน 
       -   แผนธุรกิจที่ไดร้บัการคัดเลือก จ านวน.......แผนธุรกิจ 
    6.2 เชิงคุณภาพ 
         - ได้แผนธรุกิจทีน่่าสนใจ และสามารถน ามาต่อยอดได้จริง 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1  ขออนุมัติโครงการ : ตุลาคม 2563      
  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน : พฤษภาคม 2564 
  7.3  ด าเนินการ : มิถุนายน 2564   
  7.4  สรุปผล ประเมินผล : กรกฏาคม – กันยายน 2564 
    สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
   8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564             งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และ
สามารถน าความรู้ไปต่อยอดท าแผนธุรกิจได้จริง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการตลาดนัดอาชีพ 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์  โพธิ์ปลัด /งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 
  มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ดา้นความรว่มมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู ้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของ
การประกอบธุรกิจการค้า โดยเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้และความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันที่จะก่อให้เกิด
รายได้ในอนาคตได้ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงได้จัดโครงการตลาดนัดอาชีพขึ้น 
5. วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ประกอบการดา้นธุรกจิการคา้ 
  2. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับสถานการณ์จริงได้ 
  3. เพื่อให้ผู้เรียน น าประสบการณ์ไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริงได ้  
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
         - นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน...30....คน 
     6.2 เชิงคุณภาพ 
           - นักเรียน นักศกึษา เกดิทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริม 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1  ขออนุมัติโครงการ :    ตุลาคม 2563      
  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน :  มิถุนายน 2564 
  7.3  ด าเนินการ :    กรกฏาคม 2564    
  7.4  สรุปผล ประเมินผล :   กรกฏาคม – กันยายน 2564 
     สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
   8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564             งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และ
สามารถน าความรู้ไปต่อยอดท าแผนธุรกิจได้จริง 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์  โพธิ์ปลัด /งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ: 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตรต์ามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี 
  - ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน โดย

เน้นให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปของโครงการธุรกิจ โดยเน้นให้มีการปฏิบัติงานจริง มีการ
จัดซื้อวัสดุเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนงานธุรกิจจริง แต่เนื่องจากครูผู้สอนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าธุรกิจ จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพฯ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การท าธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา ได้จริง 

 ดังนั้นงานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ จึงได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ 
5. วัตถุประสงค์  
     - พัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความความรู ้ความสามารถที่จะเปิดธุรกิจ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
        -  จ านวนธุรกิจเพิ่มมากข้ึน     
 6.2 เชิงคุณภาพ 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1  ขออนุมัติโครงการ :    ตุลาคม 2563     
  7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน :  พฤษภาคม 2564 
  7.3  ด าเนินการ :    มิถุนายน 2564    
  7.4  สรุปผล ประเมินผล :   กรกฏาคม – กันยายน 2564 
    สถานที่ด าเนินโครงการ      วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
   8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564             งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  วิทยาลัยมีธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
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โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ระดับช้ัน ปวช.1 ปีการศึกษา 2564 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่  
ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ ประสบการณ์จาก
การศึกษา   ดูงานลักษณะการท างานในสภาพจริง และให้นักเรียน นักศึกษา มองถึงเปู าหมายงานใน
การประกอบอาชีพ  ของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง หลังจากจบการศึกษาแล้ว  
  ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
และเพื่อตอบสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อให้นักเรียน มีเปูาหมายในการประกอบอาชีพของตนเองและปลูกฝังเจตคติที่ดตี่อ
อาชีพของ ตนเอง 
 5.2 เพื่อให้นักเรียน ได้ศกึษาได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและมี
เจตคติที่ดตี่อการประกอบอาชีพ  
 5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศกึษา ทราบถึงลักษณะงานในอาชีพทีต่รงกับความสนใจและความ
ถนัดของตนเอง  กรณีทีพ่บว่าไม่ตรงกับความสนใจและความถนัดในการเรียนสาขาวิชานั้น อาจขอ
เปลี่ยนแปลง สาขาวิชาหรือสาขางานที่เรียนได้ 
 5.4 เพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ จ านวนไม่น้อย
กว่า 200 คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1ไดร้ับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  พฤษภาคม 2564 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  มิถุนายน 2564 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  กรกฎาคม 2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
  8.2  ค่าอาหารว่าง  / ค่าตอบแทนวิทยากร 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 วิทยาลัยฯ จัดการศึกษาดูงานของนักเรียนเข้าใหม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

  9.2 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่ทุกคนได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานตามที่สถานศึกษาจัดให้ 

   9.3 นักเรียนเข้าใหม่ และครู มีประสบการณ์กว้างขวางและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองเห็น

แนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างเด่นชัดขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ นครไทยวิชาชีพ “ Open house” ปีการศึกษา 2563 
 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  3.1  ด้านความร่วมมอืในการสรา้งสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ให้กับบุคคลภายนอกและนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าศึกษาต่อให้
ความเห็นก้าวหน้าทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาน าเสนอ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าในด้านต่าง 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 านวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ.เข้ารว่มโครงการ จ านวน 150 
คน 
  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนมีทัศนคตทิี่ดีต่อตนเองและเลือกเรียนสายอาชีพมากยิ่งข้ึน 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  มกราคม 2564 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  กุมภาพันธ์ 2564 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  มีนาคม 2564  
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  45,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
  8.2  ค่าอาหารว่าง  / ค่าอาหารกลางวัน 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเอง 
 9.2  มีนักศกึษามาเลือกเรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ  ปีการศึกษา 2564 
 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  3.1  ด้านความร่วมมอืในการสรา้งสังคมแห่ง

การเรียนรู ้

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปครู โดยพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาครูมือ
อาชีพ และส่งเสริมมืออาชีพมาเป็นครูด้านเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปิด
เสรีประชาคมอาเซียน 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
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
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  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศกึษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาชพีมากขึ้น 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  มิถุนายน 2564 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  กรกฎาคม 2564 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  สิงหาคม 2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
  8.2  ค่าอาหารว่าง  / ค่าตอบแทนวิทยากร 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา /ปฏิรูปครู ดา้นอาชพี  
 9.2  แก้ปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอยา่งเร่งดว่น 
 9.3  สามารถจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
 9.4  นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาชพีมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

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 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 วิยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้เล็งเห็นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงตาม
หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน  
เพื่อให้ครู และสถานประกอบการ ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อน าไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สามารถสนองตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนได้ และ
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป    
5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน 
 5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเข้าสู่สถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงข้ึน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครูและตวัแทนจากสถานประกอบการ ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ จ านวน 20 
คน 
  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 มีการพัฒนาระบบการจดัการเรียนการสอนที่ตรงความตอ้งการของสถาน

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

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  มกราคม 2564  

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  กุมภาพันธ์ 2564 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  มีนาคม 2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   4,500  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
  8.2  ค่าอาหารว่าง  / ค่าตอบแทนวิทยากร 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของสถาน

ประกอบการ ชุมชนและตลาดแรงงาน  

  9.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน  

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
  มาตรฐานที่ 2  การจัดการอาชีวศึกษา  2.2 ด้านการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึง
เป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง
ทันต่อ เหตุการณ ์  
 5.2 เพื่อน าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 5.3 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 ครทูุกคนเข้ารับการนิเทศการสอน จ านวน 35 คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ครูทุกคนมีความส าคัญต่อการนิ เทศการสอน เพื่อพัฒนาผู้ เรียน ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  พฤษภาคม 2564  

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  มิถุนายน – กันยายน 2564 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  กันยายน 2564  
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    -   บาท  ได้แก่  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  
 9.2 น าผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 9.3 ครูทกุคนมีความเข้าใจและให้ความส าคัญต่อการนิเทศการสอน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์  กั้ววิจง  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 มาตรฐานที่ 3  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  3.1  ด้านความร่วมมอืในการสรา้งสังคมแห่ง
การเรียนรู ้
 

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 เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสดงออกถึงการเรียนการ
สอนของแต่ละสาขางานแต่ละสาขาวิชา 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อเป็นส่วนหน่ึงที่แสดงให้เห็นคุณภาพในการเรียนสายวิชาชพี 
 5.2  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษามีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถในดา้นวิชาชพีประเภท
วิชานั้น ๆ 
 5.3  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษาไดร้ับรู้ ทักษะที่ทันสมัยที่ได้พบเห็น เพื่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
 5.4  เพื่อให้นักเรียน นกัศึกษา ได้รับการพัฒนาทกัษะด้านวิชาชีพ 
 5.5  เป็นการคดัเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชพีในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวดั และระดับภาค ต่อไป 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
  6.1.1 จ านวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่า 80 คน 

  6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศกึษา มีส่วนรว่มในกิจกรรมสามารถบูรณาการความรู้และทักษะ
วิชาชพี เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถทีต่นเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพตา่ง ๆ 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  มิถุนายน 2564 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  กรกฎาคม 2564 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  สิงหาคม 2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู ้ความเข้าใจในวชิาชีพมากยิ่งข้ึน 
 9.2 นักเรียน นักศึกษา รุน่พี่รุ่นน้อง มีกิจกรรมร่วมกันก่อเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และ สถาบันต่อไป 
 9.3 สถาบันได้มีประสบการณ์ปลูกจติส านึก มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ของ
ผู้เรียนโดยร่วมกจิกรรมครั้งต่อไป 
 9.4 นักศึกษากล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคร์ู้จักการท างานเป็นหมู่คณะยอมรับ
การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ด ี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวประณิสรา  งูนิ่ม 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 ตัวบ่งชี้ที ่1.2  ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ภายใต้ยทุธศาสตร์ชาตดิ้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2563 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 ฝุายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) ให้แกน่ักเรียน 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  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ  เดือน  ตุลาคม 2563 
  7.2  ประชุมวางแผน  เดือน  ธันวาคม 2564 
  7.3  ด าเนินการ  เดือน  มกราคม 2564 
  7.4  สรุปผล ประเมินผล  เดือน  มีนาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,500 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

  8.2 ค่าอาหารว่าง 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 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  นางสาวประณิสรา  งูนิ่ม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงคต์ัวบ่งชี้ที่ 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:  

6.1 เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2  
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2564 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน 

  9.2  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เกิดความเข้าใจในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 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  นางสาวประณิสรา  งูนิ่ม 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 ตัวบ่งชี้ที ่1.1 ด้านความรู ้
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  
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2564 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  

  10.2  จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานการวัดผลและประเมินผล 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวประณิสรา  งูนิ่ม 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 ตัวบ่งชี้ที ่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  เพื่อพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนส าหรับครู 

  5.2  เพื่อเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่าง

ถูกต้อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1  เชิงปริมาณ 

 6.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมโครงการ ฯ จ านวน 35 คน 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,200 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

  8.2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครูผู้สอนมีทักษะการวัดและประเมินผล 

  9.2  ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  

10.2 จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/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 ตัวบ่งชี้ที ่1.2  ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช ้ ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. พ.ศ.2557 ก าหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพไปจัดสอนและฝึกงาน
ในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดหลัดสูตร จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน 
นักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ  
 การฝึกงาน เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมส าหรับการท างานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้น าความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่ก าหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้ จริงในการ
ท างาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความต้องการที่แท้จริงในการท างานทั้งจากตนเองและสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการทั้งเป็นการเตรียมสภาพ
ความพร้อมของผู้ฝึกงานในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การท างานในสภาพจริง 

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อก าหนด
ของสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
 5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการ
ฝึกงาน 
 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 
2563) 
 6.1.2 นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2563 
  7.2  ประชุมวางแผน  กุมภาพันธ์ 2564 
  7.3  ด าเนินการ  มีนาคม 2564 
  7.4  สรุปผล ประเมินผล  กรกฎาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 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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โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไข 

การเรียนระบบทวิภาค ี

 
1. ช่ือบุคคล/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 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย
กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ  
 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง 
เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคีรายได้ระหว่างเรียน สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับ และ
การท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง กับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษาเป็นพยาน 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และสวัสดิการที่

ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ 

5.2 เพื่อท าสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้เรียน และ

ผู้ปกครอง  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.2 เชิงปริมาณ 

6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ , สาขางาน

ไฟฟูาก าลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ฯ 
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2563 

  7.2  ประชุมวางแผน  มกราคม 2564 

  7.3  ด าเนินการ  กุมภาพันธ์ 2564 

  7.4  สรุปผล ประเมินผล  พฤษภาคม 2564 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  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
หน่ึงของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน 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 เพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.1 เชิงปริมาณ 
 6.1.1  นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2563) 
  6.1.2  นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 
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6.1.3  นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2563 

  7.2  ประชุมวางแผน  พฤษภาคม 2564 

  7.3  ด าเนินการ  กรกฎาคม 2564 

  7.4  สรุปผล ประเมินผล  สิงหาคม 2564 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  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 ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  

10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/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 
 ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ได้ก าหนดให้ผู้เรียนสายอาชีพทุกคนต้องออก
ฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ
จากสถานประกอบการจริง ผู้เรียนจะได้น าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากที่เรียนในสถานศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมท างานกับบุคคลภายนอกเป็นการเตรียมตัวสู่อาชีพ
อย่างมีคุณภาพ 
 ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การนิเทศ จึงได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกงาน และช่วยเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไป 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อออกนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 

5.2 เพื่อเยี่ยมเยือนและให้ก าลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถาน

ประกอบการ 

5.3 เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับสถานประกอบการ หรือประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับนักเรียน นักศึกษา 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2563) 

6.1.2  นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 
6.1.3  นักศึกษา ระดับ ปวส.2 ระบบทวิภาคี (ฝึกอาชีพภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2563 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563) 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2563 

  7.2  ประชุมวางแผน  มีนาคม 2564 

  7.3  ด าเนินการ  เมษายน 2564 

  7.4  สรุปผล ประเมินผล  กรกฎาคม 2564 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ได้รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ 

  9.2 ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับครูฝึก ผู้จัดการร้าน ได้รับทราบปัญหาและประชุมร่วมกับสถาน

ประกอบการ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1   แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  

10.2   จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 
 

1. ช่ือบุคคล/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 
 เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน จากสถาน
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
หน่วยงาน ชุมชน จึงได้เสนอโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน 
ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน 
5. วัตถุประสงค ์

5.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงานด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน ระดับ ปวช.2 ระบบทวิศึกษา (ฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2563) 

6.1.2 นักเรียน ระดับ ปวช.3 ระบบปกติ (ฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2563 

  7.2  ประชุมวางแผน  มีนาคม 2564 

  7.3  ด าเนินการ  เมษายน 2564 

  7.4  สรุปผล ประเมินผล  กรกฎาคม 2564 
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท  ได้แก่ 

  8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  9.1 สถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน มีความพึงพอใจที่ดีต่อนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน 

   - ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   - ด้านสมรรถนะหลักและสรรถนะทั่วไป 

   - ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  

  10.2  จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการพัฒนาห้องสมดุ 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤตธน  บุญลือ 

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 
 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความส าคัญแห่งหนึ่ง และเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ เป็นแหล่งที่สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียน เป็นที่พักผ่อน คลายเครียด และยังฝึกให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
           ดังนั้น  งานวทิยบริการและห้องสมุด จงึได้จัดโครงการพัฒนาหอ้งสมุด เพื่อจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ 
ที่มีความจ าเป็นต่อการพฒันาห้องสมุดให้มีความสะดวก สบายตา น่าสนใจ ทันยุคทันสมัย และเป็น
แหล่งดึงดูดใจให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาใช้บริการมากยิ่งข้ึน 

 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศกึษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชพีนครไทยได้รับความสะดวก 
สบาย สามารถดึงดดูความสนใจในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด 
 5.2 เพื่อให้ห้องสมุดวทิยาลัยการอาชพีนครไทย ได้รับการพัฒนาทีด่ียิ่งขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

           6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร้อยละ 80 
ได้รับความสะดวก สบายในการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
                     6.1.2 ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ไดร้ับการพฒันาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ร้อยละ 80 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศกึษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ไดร้ับความ
สะดวก สบายในการเข้าใช้บริการของห้องสมุด 
                     6.2.2 ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับการพฒันาให้ดียิ่งข้ึน 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 สถานที่ด าเนินงาน ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

  7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

      จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000  บาท  

  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยไดร้ับความสะดวก สบาย 
สามารถดึงดูดความสนใจในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด 
 9.2 ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชพีนครไทย ไดร้ับการพัฒนาทีด่ียิ่งขึ้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่เข้าร่วม

โครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการส่งเสรมิภาษาไทย 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายกฤตธน  บุญลือ 

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 เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกดิความเป็นเอกภาพ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ทีด่ีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ และด ารงชีวติร่วมกันในสังคมประชาชาติได้
อย่างสันต ิ ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู ้ เพื่ออนรุักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใช้สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายไม่ว่า
จะเป็นการแสดงความคดิ ความต้องการและความรู้สึกต่างๆ ค าในภาษาไทยย่อมประกอบด้วยเสียง รูป
พยัญชนะ สระ วรรณยกุต์ และความหมาย  ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพ
วัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝกึฝนให้เกิด
ความช านาญ ไม่วา่จะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการดูสือ่ต่างๆ รวมทั้งต้องใช้ใหถู้กต้อง
ตามหลักเกณฑ์ทางภาษา  
          ดังนั้น งานวิทยบริการและห้องสมุด  จึงได้เห็นควรโครงการส่งเสริมภาษาไทย เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอา่น การเขียน  การพูดภาษาไทยให้ถูกต้อง 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรมมทีักษะการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  
           5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศกึษาที่เข้าร่วมกจิกรรมใชเ้วลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจ
ในการองคค์วามรู้เกี่ยวกบัภาษาไทย  

 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

  6.1 เชิงปริมาณ 

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

  6.2.1 นักเรียน นักศกึษา มีทักษะการใช้ภาษาไทยดียิ่งขึ้น 
                     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 2564 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

      จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000  บาท  

  8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
            9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจในการองค์ความรู้
เกี่ยวกับภาษาไทย  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการการใช้งานแฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Platform:DEEP) 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายวิหก  ปัฒไทสงค์  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 นโยบายยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อม
ในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัย
ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  จุดเน้น พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่การเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21 ระบบการจดัการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องพัฒนา
เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงได้สะดวกรวดเรว็ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านสื่อ
การเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให ้คร ูนักเรียน นักศึกษา ได้ศกึษาค้นคว้า 
5. วัตถุประสงค์  
  5.1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความช านาญในการใช้งานระบบ DEEP 
     5.2. เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้งานระบบ DEEP ในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 ครวูิทยาลัยการอาชีพนครไทยจ านวน 34 คน มีความรู้ความช านาญในการใช้
งานระบบ DEEP 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ครูและนักเรียนใชง้านระบบ DEEP ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน  พฤศจิกายน 2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  มกราคม  2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  กุมภาพันธ์ 2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ....10,000....บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  5,000 บาท 
  8.2  ค่าอาหารว่าง  / ค่าตอบแทนวิทยากร  5,000 บาท 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  ครูและนักเรียนใช้งานระบบ DEEP ในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  งาน สามัญสัมพันธ์  ฝุาย วิชาการ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

      โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

     มาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 

2.3 ดา้นการบริหารจดัการ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  เนื่องด้วยห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษยังไม่มีผ้าม่านที่ปูองกันแสงแดด เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน จึงขออนุญาต จัดโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อปูองกันแสดงแดดเพราะในห้องมีคอมพิวเตอร์ 

  5.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความร้อนของห้อง 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

         6.1.1 นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 437 คน 

  6.2 เชิงคุณภาพ 

        6.2.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความร้อนของห้อง  

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ                     เดือน  ตุลาคม  2563 

    7.2 ระยะเวลาในการด าเนินงาน         เดือน   ตุลาคม  2563 

  7.3 ด าเนินการ          เดือน    มกราคม  2564 

  7.4 สรุปผลและการประเมินผล           เดือน  กุมภาพันธ์ 2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 มีผ้าม่านในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 รูปเล่ม PDCA 

  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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โครงการ อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม 

 
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 ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้า

นาน คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐานส าคัญ

ในการเล่าเรียนวิชาอื่นๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ส่งผล

กระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ท าให้ภาษาไทย

เสื่อมลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าอันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดให้

วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี  เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เห็น

ความส าคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์

และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป 

 อีกประการหนึ่ง  เพื่อเป็นการสืบสารและสืบทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของคนไทย อาทิ
เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ศิลปะและเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่นชองไทย ให้กับคนรุ่น
ต่อไปได้เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดี
งาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับคนยุคต่อไปด้วย 
5. วัตถุประสงค ์
 5.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีสว่นร่วมในการจัด
กิจกรรม พร้อมทั้งได้รว่มกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 5.2 นักเรียน นักศึกษา รอ้ยละ 80 ตระนักถึงความส าคัญของวันภาษาไทย การใช้ภาษาไทย
ให้ถูกต้องและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย 
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดส าเร็จ 
 เชิงปริมาณ 
  นักเรียน นักศึกษาวทิยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม 350 คน 
7.กิจกรรม/ข้ันตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 7.1 ขออนุมัติโครงการ  เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 7.2 ประชุมวางแผน  เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 7.3 ด าเนินการ   เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 7.4 สรุปผลและประเมินผล เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 สถานที่ด าเนินการ : วิทยาลัยการอาชพีนครไทย 
8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ งบ ประมาณ ปวช.  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 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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โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 

 
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ ์,นางลัดดาวลัย์  กัว้วิจง 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
    โครงการตามภาระงานประจ า 
     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)   
3. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 มาตรฐานที่ 1 ผลการจดัการศกึษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ 
4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
 ในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และให้ความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว การด าเนินการสอนของวิทยาลัย
แกน่ักเรียน นักศึกษา จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเป็นก าลังของประเทศชาติในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจต่อวิชาเรียน อย่างต่อเนื่องและ
มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์       
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดโครงการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ตามความสามารถของตนเองและสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้น า นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษา ยังได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและได้
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีมากยิ่งขึ้น 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ านวน 679 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 5.2  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์และพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด 
6. เปูาหมายและตัวชี้วดั 
 6.1 เชิงปริมาณ 
  - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย จ านวน 597 คน 
  - นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีความกระตือรือร้นในการศึกษา
ค้นคว้า และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์  น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน 
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7. กจิกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
 7.1 ขออนุมัติโครงการ    
 7.2 ประชุมวางแผน    
 7.3 ด าเนินการ     
 7.4 สรุปผล ประเมินผล   เดือน  กันยายน 2564 

 ที่ด าเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ งบ ประมาณ ปวช. 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,000 บาท 
9. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ :  
 - นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชพีนครไทย เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์และ กระบวนการคดิ 
10. การตดิตาม และการประเมินผล โครงการ 
 - สรุปรูปเล่ม PDCA 
 - แบบประเมิน 
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โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัการอาชีพนครไทย 
 
1. ช่ือบุคคล/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 ร้อยละของผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่ 3 
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 
 3.5 สอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(3ห่วง 2 เง่ือนไข) 
ผู้เรียนมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ น าไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานในการด 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 
 5.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้นักเรียน นักศกึษา ใช้ความรู้ประสบการณ์และความสนใจ เลือกท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง 
 2.  เพื่อให้นักเรียน นักศกึษา รู้จักศึกษาค้นควา้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรูต้่างๆด้วย
ตนเอง เพิ่มความคล่องตวัในงานปฏิบัติงาน 
 3.  เพื่อให้นักเรียน นักศกึษา มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์รู้จกัคิด รู้จกัท า แล้วแสดงความ
คิดเห็น 
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 4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวันได ้
 5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครู มคีวามสัมพนัธ์และใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 
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 2563 – พฤศจิกายน 2563 
 7.2 ประชุมวางแผน   เดือน  พฤศจิกายน 2563 
 7.3 ด าเนินการ    เดือน  ธันวาคม 2564 
 7.4 สรุปผล ประเมินผล    เดือน  ธันวาคม 2564 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
    จากเงิน อุดหนุนสถานศึกษา งบ ค่าวัสดุ 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   15,000  บาท       
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  วิทยาลัยการอาชพีนครไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในระดับ อศจ.  
 9.2  นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของกระบวนการวทิยาศาสตรใ์นการแกป้ัญหา และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชวีิตประจ าวัน 
 9.3  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:  

     มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

      ตัวบ่งชี้ 1.2 ดา้นทักษะและการประยุกต์ใช้ เรียนภาษาอังกฤษ  เพือ่เพิ่มทกัษะส าหรับใช้ใน

การประกอบอาชีพ 

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 437 คน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

  7.1  ขออนุมัติโครงการ        เดือน ตุลาคม     2563 

  7.2  ประชุมวางแผน          เดือน กรกฎาคม  2564 

  7.3  ด าเนินการ       เดือน สิงหาคม    2564 

  7.4 สรุปผลและประเมินผล   เดือน กันยายน    2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  

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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โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายธนัชกร  คงทัน  หัวหน้าแผนกช่างไฟฟูาก าลัง 
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 านาญในการปฏิบัติงานเขียนแบบไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป 

5. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเขียนแบบไฟฟูาดว้ยคอมพวิเตอร์ 
      2. เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 จ านวนนักเรียนร้อยละ80 สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนที่เรียนวิชาเขียนแบบไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์เข้าถึงอุปกรณแ์ละเทคโนโลยี
มากขึ้น 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  พฤศจิกายน  2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  พฤศจิกายน  2563  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
   จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,800บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
  8.2  ค่าอาหารว่าง  / ค่าตอบแทนวิทยากร 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนแบบไฟฟูาดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 9.2 นักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงแผนกช่างยนต์  ปีการศึกษา 2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกช่างยนต์ 
2. ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
       โครงการตามภาระงานประจ า 
       โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ชาตดิ้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงมาก

ขึ้น ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนอยากรู้ ได้พัฒนาทักษะและความ

ช านาญในการปฏิบัติงานในวิชาที่เรียนมากขั้นต่อไป 

5. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียน 
      2. เพื่อให้นักศึกษามีห้องเรียนที่สะอาดน่าเรียนมากขั้น 
  3. เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบแผนก 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 จ านวนนักเรียนในแผนก 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียน นักศกึษาในแผนกช่างยนต์ที่เข้าเรียน 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  พฤศจิกายน  2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  ธันวาคม  2563  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษาทีเ่ข้ามาเรียนในแผนกช่างยนต์มากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงห้องเรยีนดิจิตอลเทคนิคปีการศึกษา 2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝุายวิชาการ 
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 านาญในการปฏิบัติงานดิจิตอลเทคนิค 

5. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานดิจิตอลเทคนคิ 
      2. เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 จ านวนนักเรียนร้อยละ80 สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักเรียนที่เรียนวิชาดิจติอลเทคนิคเข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน  ตุลาคม  2563 

  7.3 ด าเนินการ    เดือน  พฤศจิกายน  2563 

  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  พฤศจิกายน  2563  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
  8.2  ค่าอาหารว่าง  / ค่าตอบแทนวิทยากร 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะดิจิตอลเทคนิค 
 9.2 นักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 

  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงห้องเรยีนคอมพิวเตอร์ปีการศกึษา 2564 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝุายวิชาการ 
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 เสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนอยากรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร ์
      2. เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 

  6.1.1 จ านวนนักเรียนร้อยละ80 สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้ 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียนที่เรียนวิชาคอมพวิเตอร์เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน  ตุลาคม  2563 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน  พฤศจิกายน  2563 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  พฤศจิกายน  2563  
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร ์
9.2 นักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น 
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10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 
  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ สาขางานการบัญชี  
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝุายวิชาการ 
2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
      โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  ตามนโยบายของผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีความตระหนักและความมุ่งมันที่
จะส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบและ
ทันสมัย พร้อมทั้งเพิ่มส่วนที่ขาดเหลือในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้สมบูรณ์แบบ
และ ไม่ให้แสงแดดส่งเข้าไปในห้องเรียน จึงมีความจ าเป็นต้องติดตั้งผ้าม่าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้าน
การเรียน การสอน จึงขออนุญาตจัดท าโครงการประบปรุงห้องปฏิบัติการขึ้น 
5. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อปูองกันแสงแดด 
      2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียน การสอนให้ดีขึ้น 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ านวน 437 คน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 นักศึกษามีความพร้อมด้านการเรียนการสอน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน  ตุลาคม  2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน  ตุลาคม  2563 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน  มกราคม  2563 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน  กุมภาพันธ์  2564  
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ 2564   งบด าเนินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียน นักศึกษามหี้องเรียนที่สมบูรณ์แบบ และมาตรฐาน 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1  แบบสอบถาม 
  10.2  สรุปผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการ  พัฒนาจิต ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 

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 าโครงการพัฒนาจิต อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ 

นักศึกษาระดับชั้นปวช. และระดับชั้น ปวส.  เพื่อเป็นการสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบาย 3 ด ี
 2.  เพื่อให้สถานศึกษาไดร้ับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต ค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
   6.1.2  ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม น ามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ของตนและการอยู่ร่วมกันในสังคม ร้อยละ 80  ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1 นักเรียน นักศกึษา ได้รับการฝึก และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
       จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  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 
จริยธรรมท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

โครงการ  อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

 
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  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 าโครงการอยูค่่ายพักแรมลกูเสือ เนตรนารีวิสามัญ  
ประจ าปีการศกึษา 2563 เพื่อสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธกิาร 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ด ี
 5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
6. เป้าหมาย และตวัชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียนไดร้ับการพฒันาตนเองด้านการเป็นผู้น าที่ดี ผูต้ามทีด่ี ระเบียบวินัย ความ
อดทนการเสียสละ 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มกราคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน มีนาคม 2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 9.3 ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้น าที่ดีผู้ตามที่ดีระเบียบวินัยความอดทนการเสียสละ 
ได้ 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
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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 าคัญ
ทางชาติ 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 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศกึษาได้มีส่วนรว่มในการจัดกจิกรรมแสดงความความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน ธันวาคม 2563 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 9.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมแสดงความความจงรักภักดใีนสถาบัน
ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 เก็บจากแบบสอบถามข้อมูลแบบประเมินผลโครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  ท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
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โครงการ  ไหว้ครูช่าง และครูสามัญ 

 

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 มุ่ง

พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดมีหน้าที่ส่งเสริม 

สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 

และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจ าปีการศึกษา 

2564 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค์  

 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามนโยบาย 3 ด ี

 5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

 5.3  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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 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ผู้เรียนไดร้ับการปลูกฝังจิตส านกึให้นักเรียน นักศึกษา มคีุณธรรมจริยธรรม 

แสดงความกตัญญูต่อคร ู

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มิถุนายน 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มิถุนายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กรกฎาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

       จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึก

เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการวันไหว้ครูช่าง และครูสามัญ  

 ท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
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โครงการ  กีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 
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

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  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ด ี
 5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 5.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
        6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการกีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย 
   6.1.2  นักเรียน นักศึกษาได้รว่มกันจัดกิจกรรมไดร้ับการปลูกจติส านึกด้านการท างานเป็นทึมมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา 
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 6.2 เชิงคุณภาพ 

       6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และได้ร่วมจัดกจิกรรมในด้าน

การท างานเป็นทีมและการอยู่รว่มกันในสังคม 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2563 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน มีนาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

       จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  25,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึก

เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการกีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนคร

ไทยท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
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โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้น า 

 
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

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  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามนโยบาย 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 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริม
ภาวะผู้น า 
  6.1.2  ผู้เรียนมีประชาธปิไตย ต่อตา้นการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนส านึก  
ร้อยละ 80 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อต้านการทจุรติ ซือ้สิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนส านึก 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริม
ภาวะผู้น า  ท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 

 
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 จริยธรรม

และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่

ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น

ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ด ี
 5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
 5.3  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
  6.1.2  สถานศึกษาไดพ้ฒันาเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
 6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 ผู้เรียนไดร้ับการพฒันาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยม และวินัยอันดี 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กันยายน 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึก

เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ท าสรุป

รายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

โครงการ  ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและ 
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา 

 

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 จริยธรรม

และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่

ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น

ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา 

5. วัตถุประสงค์  

 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามนโยบาย 3 ด ี

 5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

 5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกในดา้นวิชาชีพ 
 5.4  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทีจ่ะเข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชพี

ระดับสถาบันและระดับภาค 

 5.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ผู้เรียนไดร้ับการสร้างเสริมประสบการณ ์  แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และ
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่สมาชิกองคก์ารนกัวิชาชีพ 
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กันยายน 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน ตุลาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

       จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 9.2 ผู้ เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึก

เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ท าสรุป

รายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
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โครงการ  ปลูกจิตส านกึรักษาทรัพยากรป่าไม้ 

 

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  3 ดี (3D) 

คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี  3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ

เป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด มีหน้าที่

ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ

เป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี  

  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจดัท าโครงการปลกูจิตส านึกรักษาทรพัยากรปุาไม้  ประจ าปี

การศกึษา 2563 เพื่อสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. วัตถุประสงค์  

 5.1  เพื่อให้ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามนโยบาย 3 ด ี

 5.2  เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ด ีด้านประชาธิปไตย 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 

 5.3 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีส่วนรว่มในการสรา้ง และส่งเสริมทรัพยากรปุาไม้ ให้คงอยู่ 

 5.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนในทรัพยากรปุาไม้ 

 5.4  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

   6.1.1  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 ผู้เรียนเกิดจติส านกึอันดีในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรปุาไม้ 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน กันยายน 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

 9.2 ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึก

เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 9.3 ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการสร้าง และอนุรักษ์ปุาไม้ให้คงอยู่ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

    10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรปุา

ไม้ท าสรุปรายงานผลการจัดท าโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร  
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โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางแสงเดือน  บุญมีจิว / งานครูที่ปรึกษา 

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 
2564 งานครูที่ปรึกษา จึงได้จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
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  2564 ไม่
น้อยกว่า  ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  1.ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับข้อมูลที่เกีย่วข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา 
   2. นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รับการปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติตนในระดับ
การศึกษาประกาศนียบัตร 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผน   เดือน กรกฎาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลและประเมินผล  เดือน กันยายน 2564 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท (สามพันบาทถ้วน)   
 

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/งานครูที่ปรึกษา 

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 และถูกต้อง        
งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมที่ปรึกษา ของทุกสาขางานเพื่อให้ครูที่
ปรึกษาได้ให้การดูแลแก้ไขปัญหาของผู้เรียนสามารถด 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 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผน   เดือน กรกฎาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลและประเมินผล  เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  7,000  บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษามพีฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และทุกสาขางานมีมุมให้
ค าปรึกษาที่มีความพร้อมในการให้ค าปรึกษาแกน่ักเรียน นักศึกษา 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรยีน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางแสงเดือน  บุญมีจิว/งานครูที่ปรึกษา 

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 พร้อมทั้งร่วมกันหาทาง
แก้ไข 
 

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 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผน   เดือน กรกฎาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลและประเมินผล  เดือน กันยายน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธท์ี่ดีต่อครู     
 9.2 ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ   
  9.3 ครรู่วมมือกับผู้ปกครองในการชว่ยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
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โครงการติดตามผู้เรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางแสงเดือน  บุญมีจิว/งานครูที่ปรึกษา 

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 จนท าให้ออกกลางคัน นั้น 
      ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันได้รับการติดตามให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา                

งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดท าโครงการติดตามผู้เรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อให้

นักเรียน นักศึกษาได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติ 

5. วัตถุประสงค ์
  5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ออกจากระบบการศึกษาหรือออกกลางคันได้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
  5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา มีพฤติกรรม และผลการเรียน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน เกินร้อยละ 5 กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2563 
ได้รับการติดตามให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผน   เดือน กรกฎาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลและประเมินผล  เดือน กันยายน 2564 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากส านักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  6,000 บาท  
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน นักศึกษาที่ออกจากระบบการศึกษา หรอืออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 แบบบันทึกการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  10.2 การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษาออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
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โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณัฐดนัย  จันทร์ศรี  งานปกครอง 
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 
 เนื่องจากปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนักเรียน นักศึกษา
ที่มาพักอาศัยหอพักในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิทยาลัยฯ เป็นจ านวนมาก ท าให้การดูแลนักเรียน 
นักศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง 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 นกัเรียน นักศึกษาหอพักมากกว่า 80% ได้รับการติดตาม ดูแล 
          6.1.2 ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาหอพักลดลง 
         6.1.3 นักเรียน นักศึกษาหอพักได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเน่ือง 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
               6.2.1 งานปกครอง ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพกั  
         6.2.2 ลดปัญหาการมั่วสุม (ยาเสพตดิ การอยู่ร่วมกันฉันท์สามี-ภรรยา), ปัญหาเสียงดัง
รบกวนชาวบา้นทีพ่ักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
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 7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน กันยายน 2563 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มกราคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
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 นายณัฐดนัย  จันทร์ศรี   งานปกคอรง 

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 เศรษฐกจิ สังคม   และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายา
เสพติดในประเทศไทยก าลังทวีความรุนแรง    และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเรว็   การ
แก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถส าเร็จลุลว่งไปได้   ด้วยการด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยก าลังจากทุกฝาุยช่วยกระตุน้เร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการ
ให้ความรู ้ความเข้าใจทีถู่กต้องกับนักเรียน  ในการควบคุม ดูแลและปูองกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้
นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อกีทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปปฏิบัติ
และเผยแพร่ได้อย่างถูกตอ้ง  
 งานปกครอง ฝาุยพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้มีการจดั
กิจกรรมตา่งๆขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพตดิ 
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 เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การ
เสพยาเสพติด 
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 7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มิถุนายน 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มิถุนายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กรกฎาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์   
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.2.1  นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทาง
ในการแก้ปัญหา 
 9.2.2 เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวรว่มในการปูองกันปราบปราม การเสพยา
เสพติดของสถานศึกษา 
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  นายณัฐดนัย  จันทร์ศรี  งานปกคอรง 
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 นักศึกษาได้รับบาดเจ็บทั้งร่ายกายและ
ทรัพย์สิน ท าให้เป็นปัญหา   ที่ส่งผลสถานศึกษาและต่อสังคม 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 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กรกฎาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กรกฎาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564   

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ  

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 
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โครงการ “บูรณาการปอ้งกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภายนอก” 

 

1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐดนัย  จันทร์ศรี  งานปกครอง  

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 :  
 “ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง  ทั้งนี้เพราะรัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดให้การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยา
เสพติด ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 159/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปรายปรามยาเสพติดแห่งชาติ  ให้มีการเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา เน่ืองจากเด็ก และ
เยาวชนในวันที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ  ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้าง
การยอมรับ และมีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าท าสิ่งท้าทาย เป็นผลท าให้นักค้ายาเสพติด
มุ่งเปูาหมายไปที่เด็กและยาวชน   
 ดังนั้น งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้จัดบูรณาการปูองกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางความคิด และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างเครือข่ายผู้น า
นักเรียน นักศึกษาในการต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  
ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. วัตถุประสงค์  
 5.1  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางความคิด และสรา้งภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 
 5.2  เพื่อเป็นการสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
 5.3  เพื่อสร้างเครือข่ายผู้น านักเรียน นักศึกษาในการต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
 5.4  เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ  
  6.1  เชิงปริมาณ 
     6.1.1  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับพัฒนาและเสริมสร้างพฤติกรรมเชิง
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      6.1.2  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับพัฒนาคุณภาพชีวติและทักษะทาง
ความคดิ และสรา้งภูมิคุม้กันทางจิตใจ 
                    6.2 เชิงคุณภาพ 
       6.2.1  นักเรียน นักศึกษาได้รับพัฒนาและเสริมสร้างพฤตกิรรมเชิงปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
       6.2.2  นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางความคิด และสรา้ง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 
 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา / สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มิถุนายน 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มิถุนายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 
 รองบประมาณสนับสนุน    

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 9.1  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาคุณภาพชวีิตและทักษะทางความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ  
 9.2  นักเรียน นักศึกษาได้สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 9.3  วิทยาลัยการอาชพีนครไทยได้ต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก 
9.4  เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม 
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ 
      10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
      10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารภายในวิทยาลยัฯ 

 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายณัฐดนัย  จันทร์ศรี / งานปกครอง 

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 
  งานปกครอง  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และภารกิจหลักในการ
ก ากับ ดูแล ควบคุม และจัดระเบียบความเรียบร้อยและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจนั้น ปัจจัยหลักที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของงานปกครองเกิดผลสัมฤทธิ์คือ ระบบการติดต่อสื่อสาร   
 ดังนั้น  งานปกครองจึงได้ด าเนินการโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามภารกิจงานต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วงโดยเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานปกครองทุกแผนกในการ
ติดต่อสื่อสาร   ประสานงานใน 
สภาวะปกติและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวก รวดเรว็ทั่วถึงกัน  
5. วัตถุประสงค ์
 5.1  เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานปกครองสามารถด าเนินการตามภารกิจงานต่างๆ ได้ส าเรจ็ลุล่วงโดย
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 5.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานบรหิารจัดการในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานปกครองให้ดียิ่งขึ้น 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 เจ้าหน้าที่งานปกครองแต่ละแผนก ร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว 
ทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 เจ้าหน้าที่งานปกครองแต่ละแผนกได้รับข้อมูลข่าวสารรวดเร็ว ทั่วถึง 
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 7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มิถุนายน  2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564   

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,000  บาท   ได้แก่ 

  8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ในดา้นอ านวยการความเรียบร้อยและปลอดภัยในการรับรู้ข่าวสารของ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาไดร้วดเรว็ ทั่วถึง 
 9.2 การเข้าถึงข่าวสารของเจ้าหน้าที่งานปกครอง สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารไดต้ลอดเวลา 
กรณีเกิดเหตุตา่ง ๆ ในการควบคุม ดูแลความสงบ เรียบร้อย 
 9.3 ท าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่งาน
ปกครองสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเรว็  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการผู้เข้าร่วมโครงการ 

  10.2 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนุวัตร  พลขันธ์ / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

  1.1 ด้านความรู้  1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้   1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563            
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ที่มีต่อคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี  
5. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563            
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และน าข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่สถาน
ประกอบการ 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1  ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   6.2.1 ข้อมูลความความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน สิงหาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดลอ้มและสถานประกอบการ      
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนุวัตร  พลขันธ์ / 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 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  นักเรียนในปัจจุบันนั้นมีการด าเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมหลายๆเรื่อง 
รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่ค านึงความสามารถและความถนัดความชอบที่
แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือกทั้งเนื้อหาสาระการเรียนใน
สาขาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหลังส าเร็จการศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ งานแนะแนวและจัดหางาน  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดท าโครงการ
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนสายอาชีพและเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนให้กับวิทยาลัยการอาชีพนครไทยต่อไป  
5. วัตถุประสงค ์

  เพื่อแนะแนวแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตามโรงเรียนสังกัด 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 2564 มี
จ านวนเพิ่มขึ้น  
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มกราคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน เมษายน 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความตระหนักตรงกับสายอาชีพ 
  9.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพิ่มข้ึนในแต่ละแผนกวิชา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจในโครงการ 
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนุวัตร  พลขันธ์ / 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 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  การรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
ในแต่ละปีการศึกษานั้นมีพื้นฐานจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่น 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 2564 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1  และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียน นักศึกษาที่ก าลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย ข้อ
ปฏิบัติของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยก่อนจบการศึกษา 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน มิถุนายน  2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
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  นายอนุวัตร  พลขันธ์ / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
     โครงการตามภาระงานประจ า 
      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:  
  มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
  ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 
  ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

  นักเรียนนักศึกษาที่ส 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 2563 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างาน หรือ
การศึกษาต่อก่อนจบการศึกษา 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มกราคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มีนาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน มีนาคม 2564 
 
 



184 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  4,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการประกอบอาชพีและศึกษาต่อ 
  9.2 ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นปี ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการติดตามผู้ส าเรจ็การศึกษา  ปีการศึกษา 2563 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนุวัตร  พลขันธ์ / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

      โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 

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

  มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงต้องติดตามผล
ผู้ส าเร็จการศึกษา    ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ตลอดจน
ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพื่อจะน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
  เพื่อติดตามข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชพีของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศกึษา 
2563 
 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
     จากเงินงบประมาณ  2564 งบด าเงินงาน 
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท  ได้แก่ 
  8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
  9.2 ไดร้ับข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการระดมทุนทรัพยเ์พื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนุวัตร  พลขันธ์ / 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 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากสภาพสังคมและครอบครัวของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 20 ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษา จากปัญหาดังกล่าวทางงานแนะแนวและจัดหางานจึงได้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อมอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาลัยฯกับชุมชนและองค์กรต่างๆในอ าเภอนครไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
ชุมชนเห็นความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
5. วัตถุประสงค ์
  เพื่อระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   ร้อยละของการระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา 
  6.2 เชิงคุณภาพ 
   มีการระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กันยายน 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน กันยายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน ตุลาคม 2564 
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ   
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 มีการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสรา้งความสัมพันธร์ะหว่างวิทยาลัยฯ
กับชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา และชุมชนเห็นความส าคัญตอ่การศึกษา  
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA 
  10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรยีน นักศึกษากองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2564 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายอนุวัตร  พลขันธ์/งานครูแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

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
พูดคุยและรับฟังปัญหาและวิธีแก้ปัญหาจากผู้ปกครองและตัวนักเรียน นักศึกษาเพื่อ การก าหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและท าให้การดูแลแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนสามารถด าเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง  
 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจอันดตี่อกัน 
  5.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงปัญหาของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันหาทาง
แก้ไข 
 

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 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มีนาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
 

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
  จากเงินงบประมาณ 2564   
  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น -   
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธท์ี่ดีต่อครู     
 9.2 ครูเป็นที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ   
  9.3 ครรู่วมมือกับผู้ปกครองในการชว่ยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา 
 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
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โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา 

 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง  งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา 
 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

     โครงการตามภาระงานประจ า 

     โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.) 
  

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

     ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  

   เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกันและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา
แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกินอาหารที่ไม่สะอาด มลพิษที่เกิดจาก
การจราจร การเผาขยะ จึงท าให้ยุคปัจจุบันนี้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นปัจจัยที่
ขาดไม่ได้  
  ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจ็บปุวยของ
นักเรียน นักศึกษาจึงจัดท าโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยานี้ขึ้นมา เพื่อจัดหายาสามัญประจ าบ้านมา
ให้บริการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
5. วัตถุประสงค์ 

       5.1.เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจ าบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการ

ผู้เรียนและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย 

          5.2. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพ

อนามัย 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  

   6.1 เชิงประมาณ 

       6.1.1  เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจ าบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐม

พยาบาลไว้บริการผู้เรียนและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย 

       6.1.2 เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้าน

สุขภาพอนามัย 
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  6.2 เชิงคุณภาพ 

        6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้

ใช้บริการด้านสุขภาพอนามัยและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 

7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มีนาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม 2564 
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

      จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564    

   เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000  บาท 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 ห่างไกลจาก

การเจ็บปุวยเบ้ืองต้น 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา 

 
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง  งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา 
 

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 
ซึ่งปัจจุบันสิ่งเสพติดคุกคามเยาวชนโลกเป็นสารที่ท าให้ผู้เสพมีสุขภาพอนามัยที่เสื่อมโทรม และตายใน
ที่สุด ท าให้การพัฒนาประชากรประสบปัญหาอันเป็นภัยที่ร้ายแรงในสังคม เป็นผลให้ครอบครัวต้อง
สูญเสียสมาชิกจากการเจ็บปุวย  ทั้งอุบัติเหตุและเงินทองในการปูองกัน บ าบัด  รักษาฟื้นฟูผู้ติดยา 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว     ตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไปและสอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน มีเหตุผลบนพื้นฐานความ
ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอก 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 งานสวัสดิการฯ  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหายาเสพติดในนักเรียน นักศึกษาเป็นส าคัญ  
โดยมุ่งเน้นการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียนรู้เข้าใจและห่างไกลปลอด
สารเสพติดอย่างยั่งยืน  จึงได้จัดโครงการตรวจสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษานี้ข้ึน   
5. วัตถุประสงค ์
           5.1  เพื่อให้นักเรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์
           5.2  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
           5.3  เพื่อให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติดทกุชนิด 
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ:  
  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน นักศกึษา ร้อยละ 80 ไดร้ับการตรวจหาสารเสพตดิ  
  6.1.2 นักเรียน นักศกึษา ร้อยละ 80 ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา 
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  6.2 เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 นักเรียน นักศกึษามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
          6.2.2 นักเรียน นักศกึษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด  
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มิถุนายน 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน สิงหาคม 2564 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  
           เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   -     บาท  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
           9.2  นักเรียนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
           9.3  นักเรียนปลอดจากสารเสพตดิทุกชนิด 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 
  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ 
  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการการพัฒนางานสวัสดิการ 

 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง  งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา 

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  ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

การอาชีพนครไทยยังมีไม่เพียงพอ  ส าหรับให้บริการ  ซึ่งในบางครั้งต้องไปยืมวัสดุอุปกรณ์จาก

หน่วยงานภายนอก  

  งานสวัสดิการฯ  จึงเห็นเล็งว่าควรจัดท าโครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

ทุกปี  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์บางชนิดเกิดการ

ช ารุด เสียหายได้ ท าให้วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  เพื่อ

รองรับการจัดกิจกรรม / โครงการ/งานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่จะเกิดขึ้น ต่อไป 

5. วัตถุประสงค ์
  5.1 เพื่อให้งานสวัสดิการฯ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการบริการส าหรับกิจกรรม/โครงการ/
งานต่าง 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 อุปกรณ์ในการจัด

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 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มกราคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน มกราคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน กันยายน 2564 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงินงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564   

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000  บาท ได้แก่ 

  8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และบุคคลภายนอกที่เข้ามา

ขอใช้บริการได้รับความสะดวก 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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โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล 
 
 

1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางสาวอาลิษา  เมืองพระฝาง งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา 

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 าคัญของการเจ็บปุวยขอ ง

นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดท าโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน

การรักษาพยาบาลข้ึน เพื่อใช้ในการด าเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

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

  6.1 เชิงปริมาณ 
   6.1.1 นักเรียน นักศกึษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร้อยละ 80 ได้มีวัสดุ อุปกรณท์ี่
จ าเป็นต่อการการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
  6.2 เชิงคุณภาพ 

  6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มวีัสด ุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการใช้ปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่สมบูรณ ์ทันสมัย ปลอดภัย 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่
  7.1 ขออนุมัติโครงการ   เดือน ตุลาคม 2563 
  7.2 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน เดือน มีนาคม 2564 
  7.3 ด าเนินการ    เดือน พฤษภาคม 2564 
  7.4 สรุปผลประเมินผล   เดือน พฤษภาคม 2564 
 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

      จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564    

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  9,000  บาท ได้แก่ 

    8.1  วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  มีวัสดุ อุปกรณใ์นการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นที่สมบูรณ์ 
ทันสมัย ปลอดภัย 
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ 

  10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

  10.3 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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โครงการ  ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ 
 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นางรัตณาวรรณ์  โพธิ์ปลัด เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ ฯ 

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 ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลในด้านการให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้

มากที่สุด ทั้งในด้านความรู้ทางด้านช่าง การฝึกอาชีพที่หลากหลายเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม  ดังนั้น 

งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ  ขึ้น เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว      

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 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

        6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนรว่มในการฝึกอาชพี 108 อาชีพให้กับผู้เข้าร่วม

โครงการ 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 

  7.2 จัดฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ 
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      15,000  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  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ 

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  

  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ดูแลรักษาและพัฒนา

ทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุง รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน

ครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน     

5. วัตถุประสงค์  

 5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน

ชุมชน 

 5.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะไปใช้ได้จริง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

        6.2.1 คร ูและนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์ จากการน า

ความรูท้างวชิาการ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2563 ถึง กันยายน  2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน   งบประมาณ        

  เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   รองบประมาณ   ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  ประชาชนได้รับการฝึกทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัวและผลิตภัณฑ์

ชุมชนได้รับการพัฒนา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์ถาวร 
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ 

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 ได้ด าเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It 

Center) ศูนย์ถาวร อย่างต่อเน่ืองตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

พุทธศักราช  2555-2558 ที่ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

สามารถเรียนรู้ หาประสบการณ์ก่อนไป ประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างประจ าชุมชน เพื่อฝึกฝนฝีมือ และการสร้างทักษะในการ

ให้บริการแก่ประชาชน กลยุทธ์ในการด าเนินงาน ได้แก่ จัดให้มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 

Center) นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน และเป็นการสร้างอาชีพใหม่ และ

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน นั้น    

5. วัตถุประสงค์  

 5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงานในชุมชน 

 5.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ 

           5.3 เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้ให้กับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 อาชีพที่สามารถน าไปหา

รายได้เสริมได้ 

           5.4 เพื่อพัฒนา (Top Up) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ 
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะไปใช้ได้จริง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

         6.2.1 คร ูและนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์ จากการน า

ความรูท้างวชิาการและทักษะไปใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2563 ถึง กันยายน  2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน  งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  รองบประมาณ  ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  ประชาชนได้รับการฝึกทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริมให้กับครอบครัว และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนา 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
 

1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ 

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 และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น"วาระ

แห่งชาติ” ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันด าเนินการอย่างเข้มข้น ในทุกพื้นที่และวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่อ าเภอนครไทย ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ งานโครงการพิเศษ และการบริการ

ชุมชนจึงได้จัดท าโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  2564 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 าความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะไปใช้ได้จริง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

         6.2.1 ผู้เข้ารับบริการไดร้ับการให้บริการในด้านการตรวจเช็คยานพาหนะในช่วง

เทศกาล 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ธันวาคม  2563 ถึง เมษายน  2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน  งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      รองบประมาณ     ได้แก่ 

  8.1   ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  ประชานได้รับการบริการตรวจเช็คความพร้อมก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ

ช่างเทศกาลสงกรานต์ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
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โครงการ  อาชีวบริการวิชาการ และวิชาชีพ 

  
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  นายทรงวุฒิ  ชานุวัตร์   หัวหน้างานโครงการพิเศษ ฯ 

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 ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน

การให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และพึ่งพา

ตนเองได้ รวมท้ังเป็นการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากท่ีสุด ท้ังในด้านความรู้ทางด้านช่าง 

การจัดท าบัญชีครัวเรือน ความรู้ในด้าน IT  ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท า

โครงการอาชีวบริการวิชาชีพ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว     

5. วัตถุประสงค์  

 5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงาน 

 5.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทางทักษะวิชาชีพและวิชาการท่ีสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะไปใช้ได้จริง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

         6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชพี 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2563 ถึง กันยายน  2564  
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน  งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000    บาท  ได้แก่ 

  8.1   ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1  ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม 

  9.2  ประชาชนได้รับความรู้และทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพที่สามารถน าไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

  10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

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 และอ าเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน

ด้านการให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชน

ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน 

ให้มากที่สุด ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดท าโครงการออกหน่วยบริการ

วิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอ าเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว   

5. วัตถุประสงค์  

 5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงานในชุมชน 

 5.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี

ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม  

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะไปใช้ได้จริง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

        6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ และไดร้ับประสบการณ์ จากการน าความรู้ทาง

วิชาการและทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในดา้นการให้บริการชุมชน 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2563 ถึง กันยายน  2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน  งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      15,000    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  2564  
 

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  

   ตามที่การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่วิทยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยี  วิทยาลัยประมง  และต่อมาได้ขยายผลเข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัย

เทคโนโลยีและการจัดการ   เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปในการน าแนวทางชีววิถีของการ

ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยไปใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง  และ

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้ด าเนินการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อปีการศึกษา  

2556  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นั้น    

5. วัตถุประสงค์  

  5.1 เพื่อให้บุคลากร  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  และประชาชนทั่วไป

ได้รับความรู้ เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้  และน าความรู้ไป

ใช้ให้เกิด ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.3 เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟูา

ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1 สถานศึกษามีแปลงสาธิตตามโครงการชีววิถีฯ  

        6.1.2 สถานศึกษาขยายผลการด าเนินงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น 
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 6.2  เชิงคุณภาพ 

        6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนไดร้ับความรูต้ามโครงการชีววิถีฯ มาก

ยิ่งข้ึน 

7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ระยะเวลาด าเนินงานโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน  2564 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

    จากเงินงบประมาณจาก การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 

  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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โครงการ  อาชีวะพัฒนา 
 
  

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 นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงาน 

 5.2 เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียน การสอน นักเรียน นักศึกษาและครู ร่วมกัน 

 5.3 เพื่อสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษา

และเพิ่มปริมาณผู้เรียน  

 5.4 ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนต่อในสายอาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะไปใช้ได้จริง 

            6.2  เชิงคุณภาพ 

         6.2.1 คร ูและนักเรียน นักศึกษา เรียนรูก้ารท างานเป็นทีมและสมารถน าความรูท้ักษะ

ไปช่วยเหลือ สังคมน าไปสู่ความสัมพันธ์อันดรีะหว่างสถานศึกษา และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2563 ถึง กันยายน  2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน  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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โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 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 และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  

4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

  เน่ืองจาก 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  และทักษะการขับขี่ยานพาหนะท่ีถูกต้อง

และปลอดภัย 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

       6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านกฎจราจร  และทักษะการขับขี่ยานพาหนะที่

ถูกต้องและปลอดภัย 

         6.1.2  สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

         6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ไดร้ับความรู้ และทักษะในการขับขี่ยานพาหนะที่ถูกต้อง

และปลออภัย 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานโครงการในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

  7.2 จัดกิจกรรม หรืออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ยานพาหนะ และการใช้รถใช้ถนนด้วยความ

ระมัดระวัง 

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน  งบประมาณเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      รองบประมาณ        บาท  ได้แก่ 

  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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โครงการ  สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม 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   

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการ Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมอบหมายให้

สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชน ด าเนินการให้บริการดูแลซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

5. วัตถุประสงค์  

 5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป

ปฏิบัติงาน 

 5.2 เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียน การสอน นักเรียน นักศึกษาและครู ร่วมกัน 

 5.3 เพื่อสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษา

และเพิ่มปริมาณผู้เรียน  

 5.4 ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนต่อในสายอาชีพ 

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ :  

  6.1 เชิงปริมาณ 

        6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ทางวิชาการและ

ทักษะไปใช้ได้จริง 

 6.2  เชิงคุณภาพ 

         6.2.1 นักเรียน นักศกึษา เกิดทักษะ และไดร้ับประสบการณ์ จากการน าความรูท้าง

วิชาการและทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

  7.1 ด าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม  2563 ถึง กันยายน  2564  

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การด าเนินโครงการ  

     จากเงิน  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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


