แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กันยายน 2563

คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก นี้ จัดทาขึ้นตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขปรับปรุงในปี พุทธศักราช 2545 โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหาร
จัดการของสถานศึ กษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทั้งในด้าน
วิ ช าการ ด้ า นงบประมาณ และด้ า นการบริ หารงานให้ ส อดคล้ อ งรองรั บกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความเปลี่ยนแปลงในระบบงบประมาณของรัฐที่มุ่งเน้นผลผลิต
เป็นสาคัญ
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว และเห็นชอบให้ใช้เป็นแนวทางและกรอบใน
การพัฒนาและบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสอดคล้องรองรับตามนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาบุคลากร และสถานศึกษาต่อไป

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
กันยายน 2563

สารบัญ
เรื่อง/รายการ

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

3

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา

4

ข้อมูลบุคลากร

5

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

8

ส่วนที่ 3 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย

9

สรุปหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564

10

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ2564
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทัว่ ไป
โครงการประชุมกรรมการวิทยาลัยฯ

21

งานบุคลากร
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 23
โครงการการจัดองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

25

โครงการจิตใสกายแกร่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

27

โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

29

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

31

(ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา

งานการเงิน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ

33

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

งานอาคารสถานที่
โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยฯ

35

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้าประปาภายในวิทยาลัยฯ

37

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ

39

งานทะเบียน
โครงการแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา

41

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปวช.และปวส.

43

โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่

45

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานงานทะเบียน

47

งานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์

49

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2565

51

โครงการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

53

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการซ่อมบารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา

55

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

57

โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มตี ่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งาน
ภายในสถานศึกษา
งานความร่วมมือ

59

โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ

61

โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษากับเครือข่าย

63

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ประจาปีการศึกษา 2563

65

โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563

67

โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู ประจาปีการศึกษา 2563

69

โครงการอบรมการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

71

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

73

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

75

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
(การศึกษาดูงาน)
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
(การอบรมเขียนแผนธุรกิจ)
โครงการตลาดนัดอาชีพ
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ

77
79
81
83

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการทัศน์ศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียนระดับชั้นปวช.1ปีการศึกษา2564

85

โครงการนิทรรศการวิชาการนครไทยวิชาชีพ open house ปีการศึกษา 2563

87

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ชานาญการด้านภาษากลุ่มอาชีพ

89

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ

91

โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน

93

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาระดับอศจ.และระดับภาคปีการศึกษา2564

95

งานวัดผลประเมินผล
โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-net)

97

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

99

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9

101

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล

103

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

105

โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจในเงื่อนไข

107

การเรียนระบบทวิภาคี
โครงกาสัมมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

109

โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชีพในสาถนประกอบการ

111

โครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสาถนประกอบการหน่วยงานชุมชนที่มีต่อนักเรียน

113

นักศึกษาฝึกงาน
งานวิทยบริการและห้องสมุด
โครงการพัฒนาห้องสมุด

115

โครงการส่งเสริมภาษาไทย

117

งานสื่อการเรียนการสอน
โครงการการใช้งานแฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพือ่ ความเป็นเลิศ

119

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

121

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย

123

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

125

โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

127

โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

129

สาขางานไฟฟ้ากาลัง
โครงการปรับปรุงห้องเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2564

131

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ
สาขางานช่างยนต์
โครงการปรับปรุงแผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2564
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงห้องเรียนดิจิตอลเทคนิคปีการศึกษา 2564
สาขางานคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2564
สาขางานการบัญชี
โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ สาขางานการบัญชี
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

หน้า
133
135
137
139

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการพัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม

141

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

143

โครงการวันสาคัญทางชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

145

โครงการไหว้ครูช่างและครูสามัญ

147

โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย

149

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้นา

151

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม

153

โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ

155

โครงการปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากรป่าไม้

157

งานครูที่ปรึกษา
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2564

159

โครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมครูที่ปรึกษา

161

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2564

163

โครงการติดตามผู้เรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

165

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

งานปกครอง
โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

167

โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุยายน

169

โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดและอาวุธในสถานศึกษา

171

โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภายนอก*

173

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารภายในวิทยาลัย

175

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา

177

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

179

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

181

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา

183

โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาฯ

185

โครงการระดมทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษาฯ

187

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษากองทุนกยศ. ปีการศึกษา 2564

189

งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา

191

โครงการตรวจหาสิ่งเสพติดในนักเรียน นักศึกษา

193

โครงการพัฒนางานสวัสดิการ

195

โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล

197

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ

199

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)*

201

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์ถาวร*

203

สารบัญ(ต่อ)
เรื่อง/รายการ

หน้า

โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2564*

205

โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการ และวิชาชีพ

207

โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัด และอาเภอเคลื่อนที่

209

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยืน*กฟฝ

211

โครงการอาชีวะพัฒนา *

213

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย*

215

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center*

217

1

ส่วนที่ 1
บทนา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดี สู่สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ และดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ (Strategy)
1. พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางด้านวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม เหมาะสมกับ เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ด้านความรู้ด้านวิชาชีพ จริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการ และชุมชน
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพ
และหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
4. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
5. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้มีการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย ที่จาไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศ
6. ส่งเสริมการดาเนินการศูนย์บ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
7. ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงาน และบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. จัดสภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม
อัตลักษณ์
มีใจบริการ
เอกลักษณ์
พัฒนาอาชีพสู่สังคม

2

สีประจาวิทยาลัย
สีน้าเงิน
สีขาว
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย
ต้นพญาสัตบรรณ
ดอกไม้ประจาวิทยาลัย
ดอกลีลาวดี

หมายถึง
หมายถึง

ความเข้มแข็ง ก้าวหน้าด้านการอาชีพ
ศาสนธรรม ความบริสุทธิ์

3

ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ซื่อสาถนศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ซื่อภาษาอังกฤษ
Nakhonthai Industrial and Community Education College.
ที่ตั้งสถานศึกษา
เลขที่ 179 หมู่ที่ 3 ตาบล 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
1. อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ
2. อาคารประกอบอานวยการ
3. อาคารโรงฝึกงาน
4. อาคารพัสดุ
5. อาคารวิทยบริการ
6. อาคารที่พักอาศัย

มีห้องทั้งสิ้น 136 ห้องได้แก่
จานวน 3 หลัง 52 ห้อง
จานวน 1 หลัง 3 ห้อง
จานวน 2 หลัง 5 ห้อง
จานวน 1 หลัง 2 ห้อง
จานวน 1 หลัง 3 ห้อง
จานวน 1 หลัง 6 ห้อง

4

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ผู้อานวยการ
นางสาวมลฑา บุญลือ

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานฯ

นายพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง

นายพัฒน์คณวัชร์ นวมเฟื่อง

ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
นายรังสรรค์ ทองสินธุ์

งานบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวดี บุญนาค

งานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวสุดาพร นาคพรม

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสุชาดา โพธิพ์ ล

ฝ่ายวิชาการ
นายรังสรรค์ ทองสินธุ์
แผนกวิชาสามัญพันธ์
นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

งง
งานบุคลากร
นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายประณต งานนันไชย

งานครูที่ปรึกษา
นางแสงเดือน บุญมีจวิ

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
นายสราวุฒิ ด้วงรอด

งานการเงิน
นางสาวพิมพ์ใจ สิว้ อินทร์

งานความร่วมมือ
นายอนนต์ พรมภาพ

งานปกครอง
นายณัฐดนัย จันทร์ศรี

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายยมนา คีรีรัตน์สกุล

งานการบัญชี
นางสาวสุดาพร นาคพรม

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง

งานแนะแนวอาชีพฯ
นายอนุวัตร พลขันธ์

งานพัสดุ
นายชาตรี ยอดช้าง
งานอาคารสถานที่
นายวิรัตน์ จันทร์ตรี
งานทะเบียน
นายไชยพร บุญทา
งานประชาสัมพันธ์
นายกมล โชติรัตน์

งานประกันคุณภาพฯ
นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
นางรัตณาวรรณ์ โพธิป์ ลัด

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวอาลิษา เมืองพระฟาง
งานโครงการพิเศษฯ
นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์

แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
นายธนัชกร คงทัน
แผนกวิชาช่างยนต์
นายอนุวัตร พลขันธ์

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
นางสาวพิมพ์ใจ สิว้ อินทร์
แผนกวิชาการบัญชี
นางสายชล แหยมมั่น
งานวัดผลและประเมินผล
นางสาวประณิสรา งูนิ่ม
งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี

นางสาววราภร จันทร์ชัย
งานวิทยบริการฯ
นายกฤธน บุญลือ
งานสื่อการเรียนการสอน
นายวิหก ปัตไทสงค์
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง

5

ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ข้าราชการ

รวม
ชื่อ - สกุล

11

คน

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1. นางมลฑา

ทรัพย์ประชา

ป.โท

-

ผู้อานวยการวิทยาลัย

2. พัฒน์คณวัชร์

นวมเฟื่อง

ป.โท

-

รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทัรพย์

3. นายรังสรรค์

ทองสินธุ์

ป.โท

-

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

4. นางศรินท์ทพิ ย์

ยอดช้าง

ป.โท

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

หน.งานประกันคุณภาพ

5. นายสันติวุฒิ

คาภู

ป.โท

งานวัดละเอียดช่างยนต์

หน.งานวัดและประเมินผล

6. นายชาตรี

ยอดช้าง

ป.โท

เพศวิถีศึกษา

หน.งานพัสดุ

7. นางสาวพิมพ์ใจ

สิ้วอินทร์

ป.ตรี

โปรแกรมประมวลผลคา

หน.การเงิน

8. นางลัดดาวัลย์

กั้ววิจง

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

9. นายไชยพร

บุญทา

ป.ตรี

โปรแกรมกราฟฟิก

ลูกจ้างประจา

รวม ........-....... คน
ชื่อ - สกุล

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

หน.งานทะเบียน

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

9

คน

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1.นางสายชล

แหยมมั่น

ป.ตรี

การเป็นผู้ประกอบการ

หน.สาขางานการบัญชี

2.นางสุชาดา

โพธิ์พล

ป.โท

เขียนแบบไฟฟ้า

หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3.นายณัฐดนัย

จันทร์ศรี

ป.โท

วงจรไฟฟ้า

หน.ปกครอง

4.นายยมนา

คีรีรัตน์สกุล

ป.ตรี

เขียนแบบเทคนิคเบือ้ งต้น

หน.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

5.นางแสงเดือน

บุญมิจิว

ป.โท

การบัญชีต้นทุน 1

หน.ครูทปี่ รึกษา

6.นางรัตณวรรณ์

โพธิ์ปลัด

ป.ตรี

การบัญชีเบือ้ งต้น 1

หน.ส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

7.นางสุภาวดี

บุญนาค

ป.โท

หลักการตลาด

หน.งานบริหารทัว่ ไป

8.นายธนัชกร

คงทัน

ป.ตรี

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์และวงจร

หน.แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง

9.นางสาววราภร

จันทร์ชัย

ป.ตรี

การส่องสว่าง

หน.งานความร่วมมือ

รวม

ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

49

คน

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

1.นายวิรัตน์

จันทร์ตรี

ป.ตรี

งานซ่อมเครื่องยนต์เบือ้ งต้น หน.งานอาคารสถานที่

3.นางสาวสุดาพร

นาคพรม

ป.ตรี

การบัญชีเช่าซื้อและฝากขาย หน.งานวางแผนและงบประมาณ

3.นายทรงวุฒิ

ชานุวัตร์

ป.ตรี

งานเครื่องยนต์เล็ก

หน.งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

4.นายอนุวัตร

พลขันธ์

ป.ตรี

งานวัดละเอียดช่างยนต์

จนท.งานวัดผลและประเมินผล

5.นายสราวุฒิ

ด้วงรอด

ป.ตรี

เครื่องเสียง

หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

6.นางาสาวอาลิษา

เมืองพระฝาง

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

7.นายประณต

งานนันไชย

ป.ตรี

วงจรดิจิตอล

หน.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

8.นายวิหก

ปัฒไทสงค์

ป.ตรี

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

หน.งานสื่อการเรียนการสอน

9.นายอนนต์

พรมภาพ

ป.ตรี

หม้อแปลงไฟฟ้า

หน.งานความร่วมมือ

10.นายกมล

โชติรัตน์

ป.ตรี

เชื่องเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

หน.งานประชาสัมพันธ์

11.นายสุขเกษม

ทิพย์วงษา

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1

จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

12.นายวิศธวัฒร์

บุญภักดี

ป.ตรี

หม้อแปลงไฟฟ้า

จนท.งานโครงการพิเศษฯ

13.นายราชัน

ขันตีมิตร

ป.ตรี

งานวัดละเอียดช่างยนต์

จนท.งานสื่อการเรียนการสอน

14. นายกฤตธน

บุญลือ

ป.ตรี

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
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ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป

15.นายวิทยา

เพิ่มคา

ป.ตรี

งานจักรยานยนต์

16.นางสาวประณิสรา

งูนิ่ม

ป.ตรี

เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ หน.งานวัดผลและประเมินผล

17.นางสาวจันทร์แรม

ด่อนดี

ป.ตรี

หลักการจัดการ

18. นายวิทติ กาญจน์

บุญลือ

ป.ตรี

จนท.งานอาคาร

19. นายชาติไทย

ไชยธนาพงษ์

ป.ตรี

จนท.งานอาคาร

20. นางสาวสุพิชฌาย์

ซิวพร

ป.ตรี

จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

21. นางาสาวจณิฏตา

สุคาภา

ป.ตรี

-

จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด

22.นางอรษา

สอนนนท์

ปวส.

-

จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

23.นางศิรัญญพร

บุรินทร์รัตน์

ปวส.

-

จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

24.นางศุพัทธนันท์

เขียวขา

ป.ตรี

-

จนท.งานพัสดุ

25.นางสาวสุพัตรา

แก้วป้องปก

ป.ตรี

-

จนท.งานการเงิน

26.นางสาวธิดารัตน์

ด่อนแผ้ว

ป.ตรี

-

จนท.งานทะเบียน

27.นางสาวจันตณา

งูนิ่ม

ป.ตรี

-

จนท.งานการบัญชี

28.นางสาวชลธิชา

โถงโฉม

ป.ตรี

-

จนท.งานทวิภาคี

29.นางสาวนิตยา

แสงนภากาศ

ป.ตรี

-

จนท.งานบริหารงานทัว่ ไป

30.นางสาวสุกันยา

ศรีวิชัย

ปวส.

-

จนท.งานวิจัยพัฒนาฯ

31.นางสาวธนัชพรศรณ์ แสงรอด

ป.ตรี

-

จนท.งานบุคลากร

32.นางสาวชนกสุดา

ตานาแฝก

ปวส.

-

จนท.งานพัสดุ

33.นางสาวชาลีนา

กลิ่นเกตุ

ป.ตรี

-

จนท.งานการเงิน

34.นางสาวมณทณัช

ชะนะศรี

ป.ตรี

-

จนท.งานแนะแนว

35.นางสาวภัทราวดี

ด่อนแผ้ว

ปวส.

-

จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

36.นางเบญมาศ

คาภา

ป.6

-

นักการภารโรง

37.นายบุญทัน

วงษ์ด่อน

ป.6

-

นักการภารโรง

38.นายลาดวน

จันทร์ปอ้ ง

ม.3

-

นักการภารโรง

39.นายวสิฏฐ์พล

คาภา

ปวส.

-

นักการภารโรง

40.นายธานินทร์

พรมสิงห์

ป.6

-

นักการภารโรง

41.นายสราวุฒิ

สอนนนท์

ม.6

-

พนักงานขับรถยนต์

42.นายหลักชัย

คุตระกูล

ปวส.

-

พนักงานขับรถยนต์

43.นายอุใด

เพชรบูรณ์ปี้

ป.6

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

44.นายอนุสาร

เอี่ยมโอด

ป.6

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

45.นายทุง่

ทานนท์

ป.6

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

หน.งานบุคลากร
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8
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
เป้าหมายจานวนนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรในระบบ/ต่อเนือ่ ง
นักเรียน / นักศึกษาประจาปี พ.ศ. 2563
ระดับ ปวช
ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี /ปทส. รวมทัง้ สิ้น

ประเภทวิชา / สาขา
รวมทัง้ สิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา / งานยานยนต์
- สาขาวิชา / งานไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา / งานอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 ปวส.1 ปวส.2 ป.ตรี 1 ป.ตรี 2
76

57

30

14

32

209

40

18

42

44

38

182

14

17

15

10

4

60

2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชา / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12

19

19

29

38

117

- สาขาวิชา / การบัญชี

32

28

19

27

14

120

174

139

125

124

126

รวมทัง้ สิ้น

0

0

688
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ส่วนที่ 3

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัย การอาชีพนครไทย
1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปจั จุบนั
1,204,783.00 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป
2,329,650.00 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2563 (ปีต่อไป) ทีค่ าดว่าจะได้รบั
งบบุคลากร
9,490,450 บาท
งบดาเนินงาน
2,797,800 บาท
งบลงทุน
14,141,800 บาท
งบเงินอุดหนุน
6,118,730 บาท
งบอื่นๆ
5,640,950.00 บาท
2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าวิทยฐานะ
- อื่น ๆ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- โครงการผลงานวิจัยฯ
- อุดหนุนค่าจัดการศึกษาคู่ขนานฯ
- อุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนฯ
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอน
- โครงการออกกลางคัน
- โครงการ Fix It Center
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู
-โครงการอาชีวศึกษา(ลดเวลาเรียน)

41,724,163 บาท
3,534,433 บาท

38,189,730 บาท

35,576,371 บาท
4,443,556 บาท
1,518,076.00
2,623,080.00
235,200.00
67,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
13,570,935 บาท

1,108,000.00
652,045.00
10,844,540.00
966,350.00

บาท
บาท
บาท
บาท
14,141,800 บาท

1,500,000.00 บาท
12,641,800.00 บาท
2,341,880 บาท
59,000.00
1,935,150.00
117,500.00
230,230.00

บาท
บาท
บาท
บาท
1,078,200 บาท

189,600.00
20,000.00
616,000.00
135,000.00
117,600.00
50,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

10
ส่วนที่ 3
สรุปงบหน้ารายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

งบบุคลากร
- เงินเดือนข้าราชการ
- เงินวิทยฐานะ
- เงินประจาตาแหน่ง
- ค่าจ้างลูกจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูรายเดือน
- ค่าจ้าง เจ้าหน้าที่
- ค่าจ้างครูรายชั่วโมง

1,518,070.00
235,200.00
67,200.00
2,623,080.00
483,000.00

161,000.00

149,500.00

- ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
- เงินค่าตอบแทนเกินภาระงาน
ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
- ค่าเงินสมทบประกันสังคม

277,200.00

277,200.00 -

30,000.00 50,000.00
16,000.00
24,150.00
8,050.00

20,000.00
20,000.00
7,475.00

วิจัยสร้างองค์ความรู้
2,797,800.00

135,000.00

20,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

874,000.00

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

783,800.00

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

1,140,000.00

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

รวม

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

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

87,400.00

1,935,150.00

461,200.00

3,002,200.00

-

-

1,518,070.00
235,200.00
67,200.00
2,623,080.00
793,500.00

-

-

-

-

554,400.00

-

-

-

554,400.00

-

-

50,000.00
86,000.00
39,675.00

-

-

-

130,000.00
30,000.00
20,000.00

8,438,750.00

1,434,720.00
1,336,320.00
88,200.00

1,518,070.00
235,200.00
67,200.00
2,623,080.00
1,434,720.00
1,336,320.00
881,700.00

-

120,000.00
-

รวมทั้งสิ้น

142,962.00

เงินรายได้(บกศ.)

3,534,433.00

668,160.00

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

11,730,783.00
1,518,070.00
235,200.00
67,200.00
2,623,080.00
1,434,720.00
2,004,480.00
881,700.00

1,108,800.00
-

726,000.00

726,000.00
1,108,800.00
-

300,000.00
30,000.00
106,000.00
182,637.00

100,000.00
50,000.00
50,000.00
33,408.00

400,000.00
80,000.00
156,000.00
216,045.00
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- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุก่อสร้าง
- วัสดุหนังสือ วารสาร ตารา
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภค(ขั้นต่า)
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้าประปา
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าบริการทาง Internet

40,000.00 30,000.00
80,000.00
50,000.00 50,000.00
50,000.00
130,650.00
20,000.00
5,000.00
-

50,000.00
68,300.00
12,000.00
10,000.00
-

110,000.00
30,200.00
6,000.00
-

-

40,000.00
160,000.00
100,000.00

-

-

-

-

-

50,000.00
-

-

-

-

-

-

240,650.00
118,500.00
12,000.00
21,000.00
-

-

-

-

-

10,000.00
118,150.00
100,000.00
-

-

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- วัสดุการศึกษา

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

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

-

50,000.00
60,000.00

2,000.00
-

-

400,000.00
110,000.00
-

64,200.00

-

-

50,000.00
278,150.00
200,000.00
50,000.00
62,000.00
640,650.00
228,500.00
12,000.00
21,000.00
64,200.00

30,000.00
40,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
-

-

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ชุดทดลองเซนเซอร์และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ CAN
BUS พร้อม Fault simulation switches

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

80,000.00
318,150.00
200,000.00
100,000.00
62,000.00
740,650.00
328,500.00
12,000.00
21,000.00
64,200.00
-

1,500,000.00

-

-

-

-

1,500,000.00

-

-

-

-

-

-

-

12,641,800.00

-

-

-

-

12,641,800.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,500,000.00

สิ่งก่อสร้าง
อาคารแฟลต วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

- งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และหุ่นยนต์*
- อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา

-

-

-

-

12,641,800.00
-
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2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสั้น
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
- อุดหนุนหิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

- อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน
- อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม

- ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยฐานวิทยาศาสตร์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
- อุดหนุน อศ.กช.
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

-

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ผลผลิต

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

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

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

- งบรายจ่ายอื่นๆ
- 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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2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

โครงการการจัดองค์ความรู้ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการจิตใสกายแกร่ง เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า

-

-

-

-

3,000.00

-

-

โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

-

4,000.00 -

-

4,000.00

-

-

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ใน
สถานศึกษา

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
งานบุคลากร

3,000.00
-

75,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

-

รวม

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ผลผลิต

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น

75,000.00
3,000.00

200,000.00
-

4,000.00

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

75,000.00
200,000.00
3,000.00
4,000.00

3,000.00
-

-

3,000.00 -

-

3,000.00

-

-

-

-

-

-

3,000.00

งานการเงิน
-

10,000.00

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสง
สว่างภายในวิทยาลัยฯ

-

10,000.00

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้าประปา
ภายในวิทยาลัยฯ

-

-

25,000.00 -

-

25,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยฯ
งานทะเบียน

-

-

35,000.00 -

-

35,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการแสดงความยินดีกับผูส้ าเร็จการศึกษา

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ

10,000.00

10,000.00

งานอาคารสถานที่

10,000.00

-

10,000.00
25,000.00

10,000.00
-

25,000.00

35,000.00

-

35,000.00

10,000.00

-

10,000.00
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-

15,000.00 -

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการมอบตัวนักศึกษาใหม่

-

-

5,000.00 -

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานงานทะเบียน

-

-

10,000.00 -

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00 -

-

10,000.00

-

-

-

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2565

-

-

6,000.00 -

-

6,000.00

-

-

-

โครงการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

-

-

-

1,000.00

-

-

42,000.00 -

-

42,000.00

-

5,000.00 -

-

5,000.00

-

-

-

1,000.00

5,000.00 -

-

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

-

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็จ
การศึกษาในระดับปวช.และปวส.

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

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

รวมทั้งสิ้น

15,000.00

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

15,000.00

-

5,000.00

-

5,000.00
10,000.00

-

10,000.00

-

-

10,000.00

-

10,000.00

-

-

-

-

6,000.00

-

-

-

-

-

1,000.00

-

-

-

-

-

-

42,000.00

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

5,000.00

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

งานประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ

1,000.00

6,000.00
1,000.00

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โครงการซ่อมบารุงและขยายการให้บริการระบบ
เครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา

-

-

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการสถานศึกษา

-

-

โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานภายในสถานศึกษา

-

งานความร่วมมือ
โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษากับ
เครือข่าย

-

1,000.00
2,000.00

-

42,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
2,000.00

-
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สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

วิจัยสร้างองค์ความรู้

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00 -

-

-

-

-

-

-

-

44,000.00 -

-

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

-

-

-

-

8,000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

44,000.00

-

-

-

-

-

-

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

-

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

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

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ประจาปี
การศึกษา 2563

-

-

โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2563

-

-

โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู
ประจาปีการศึกษา 2563

-

โครงการอบรมการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้

-

-

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

-

-

2,000.00

-

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

-

โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการประเมิน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

โครงการตลาดนัดอาชีพ*

-

-

-

-

-

-

5,000.00

-

-

-

โครงการพัฒนาห้องศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการ*

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

-

-

10,000.00

8,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
10,000.00

-

8,000.00

-

10,000.00

-

2,000.00

-

10,000.00

-

-

-

10,000.00

-

44,000.00

10,000.00

-

10,000.00

-

15,000.00

-

15,000.00

-

-

5,000.00

-

5,000.00

-

-

20,000.00

-

20,000.00

44,000.00

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา(ศึกษาดูงาน)*
โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บม่ เพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาในสถานศึกษา(อบรมเขียนแผนธุรกิจ)*

ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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-

-

-

5,000.00

-

-

-

-

-

-

45,000.00

-

4,000.00

-

-

-

-

-

-

4,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,500.00

-

-

-

-

-

-

-

3,000.00

-

-

-

-

-

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,200.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

วิจัยสร้างองค์ความรู้

-

-

-

-

-

-

4,000.00 -

-

4,500.00 -

-

-

-

-

2,500.00 -

-

2,000.00 -

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
โครการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการของ
นักเรียนระดับชัน้ ปวช.1ปีการศึกษา2564

-

-

โครงการนิทรรศการวิชาการนครไทยวิชาชีพ open
house ปีการศึกษา 2563

-

-

โครงการเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญผูช้ านาญการด้านภาษา
กลุม่ อาชีพ

-

-

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ

-

-

โครงการนิทเศติดตามการเรียนการสอนของครูผสู้ อน

-

-

โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา
ระดับอศจ.และระดับภาคปีการศึกษา2564

-

-

โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา(V-net)

-

-

โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

-

โครงการทดสอบมาตฐานวิชาชีพฝีมือแรงงานจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9

-

โครงารอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลและประเมินผล

-

10,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

-

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

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

-

รวมทั้งสิ้น

5,000.00
45,000.00
4,000.00
4,500.00
10,000.00

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

5,000.00

-

45,000.00

-

4,000.00

-

4,500.00

3,000.00

3,000.00

-

10,000.00

-

2,500.00

3,000.00
2,000.00

-

3,000.00

-

2,000.00

1,200.00

-

1,200.00

-

2,000.00

-

5,000.00

งานวัดผลประเมินผล

3,000.00
1,200.00

2,500.00

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการปฐมนิทเศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ
โครงการปฐมนิเทศผูเ้ รียนระบบทวิภาคีและ
ผูป้ กครองเพือ่ สร้างความเข้าใจในเงื่อนไขการเรียน
ระบบทวิภาคี

-

-

-

2,000.00

-

2,000.00
5,000.00

-

-

-

-

-

5,000.00

-
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สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

วิจัยสร้างองค์ความรู้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
โครงการสมัมนานักเรียนนักศึกษาฝึกงานและฝึก
อาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

-

-

-

-

-

1,000.00

-

โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาและฝึกอาชีพในสา
ถนประกอบการ

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

โครงการเพิม่ ระดับความพึงพอใจของสาถน
ประกอบการหน่วยงานชุมชนทีม่ ีต่อนักเรียน
นักศึกษาฝึกงาน

-

-

-

-

-

-

-

1,000.00

-

-

-

3,000.00
-

-

-

-

-

1,000.00

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00
4,000.00

-

-

-

-

-

15,000.00
5,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

-

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

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

รวมทั้งสิ้น

1,000.00

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

1,000.00

-

1,000.00

-

1,000.00

-

3,000.00
1,000.00

-

10,000.00

-

20,000.00
4,000.00
4,000.00

-

20,000.00
4,000.00
4,000.00
15,000.00
5,000.00

-

15,000.00
5,000.00

-

27,800.00

1,000.00
1,000.00

งานวิทยบริการและห้องสมุด
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการส่งเสริมภาษาไทย

3,000.00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000.00
-

3,000.00
1,000.00

งานสื่อการเรียนการสอน
โครงการการใช้งานแฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพือ่
ความเป็นเลิศ

-

10,000.00

-

-

10,000.00

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ

-

-

-

-

20,000.00
-

-

-

27,800.00 -

-

27,800.00

-

-

-

-

-

-

27,800.00

-

-

20,000.00 -

-

20,000.00

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

สาขางานไฟฟ้ากาลัง
โครงการปรับปรุงแผนกช่างไฟฟ้า

สาขางานช่างยนต์
โครงการปรับปรุงแผนกช่างยนต์

20,000.00

18

10,000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

20,000.00

20,000.00
25,000.00
25,000.00

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

-

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

10,000.00 -

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

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

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
โครงการปรับปรุงแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

-

-

สาขางานคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์

-

15,000.00

สาขางานการบัญชี
-

-

20,000.00 -

-

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

-

-

-

-

-

25,000.00
25,000.00

-

-

-

-

-

-

-

โครงการวันสาคัญทางชาติศาสนาพระมหากษัตริย์

-

-

-

-

-

-

20,000.00

-

25,000.00
25,000.00
20,000.00

โครงการไหว้ครูช่างและครูสามัญ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000.00
25,000.00

-

30,000.00
25,000.00

30,000.00
25,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00

-

4,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00

4,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
-

โครงการประชุมผูป้ กครองนักเรียนนักศึกษาใหม่
ประจาปีการศึกษา 2564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมครูทปี่ รึกษา*

-

-

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาประจาปี
การศึกษา 2564*

-

-

-

-

โครงการปรับปรุงแผนกการบัญชี

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
โครงการพัฒนาจิตค่ายคุณธรรม จริยธรรม

โครงการกีฬาสีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผูน้ า
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพฯ
โครงการปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
งานครูทปี่ รึกษา

3,000.00
-

3,000.00
-

-

7,000.00

-

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

3,000.00
7,000.00
15,000.00

20,000.00

3,000.00
7,000.00
15,000.00
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-

-

-

-

-

3,000.00

-

3,000.00 -

-

3,000.00
2,000.00

-

-

-

18,000.00 -

-

2,000.00 -

-

10,000.00 -

-

-

6,000.00

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

-

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

วิจัยสร้างองค์ความรู้

-

-

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
โครงการติดตามผูเ้ รียนออกกลางคันกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษา

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

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

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น

6,000.00

-

-

-

-

6,000.00

-

-

-

-

-

3,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000.00
2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,000.00

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

5,000.00 -

-

-

-

-

-

-

5,000.00
4,000.00
3,000.00

-

5,000.00
3,000.00
-

5,000.00

5,000.00
4,000.00
3,000.00
5,000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

-

-

-

-

-

-

5,000.00

3,000.00
5,000.00

งานปกครอง
โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา

-

โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุยายน

-

โครงการตรวจหาสิง่ เสพติดและอาวุธในสถานศึกษา

-

โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก*

-

-

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการติดต่อสือ่ สาร
ภายในวิทยาลัย

-

-

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-

-

โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการทางานของผูส้ าเร็จการศึกษา

-

-

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ

-

-

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

-

โครงการปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จการศึกษา
โครงการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษาฯ
โครงการระดมทรัพย์เพือ่ สมทบทุนการศึกษาฯ
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษากองทุนกยศ.
ปีการศึกษา 2564

3,000.00
2,000.00

3,000.00
-

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

-

-

-

-

-

3,000.00 -

18,000.00
-

-

4,000.00
-

-

3,000.00
3,000.00
2,000.00
5,000.00

18,000.00

18,000.00

2,000.00

-

5,000.00

2,000.00

งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
โครงการตรวจหาสิง่ เสพติดในนักเรียน นักศึกษา

3,000.00
-

3,000.00
-
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9,000.00 9,000.00 -

-

9,000.00
9,000.00

-

-

-

-

-

-

9,000.00
9,000.00

9,000.00
9,000.00

-

-

15,000.00 -

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

15,000.00

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00 15,000.00 -

-

โครงการจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล

วิจัยสร้างองค์ความรู้

สิงประดิษฐ์/หุนยนต์

ระยะสั้น

ปวส.

ปวช.
โครงการพัฒนางานสวัสดิการ

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(การ
จัดการศึกษา)

-

รวม

4. โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)

2. โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

-

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตามงบประมาณ

3. ค่าใช้จ่ายโครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

ผลผลิต

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กิจกรรม)

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

เงินรายได้(บกศ.)

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โครงการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix It Center)*

-

-

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix It Center)
ศูนย์ถาวร*

-

-

โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ ประจาปี 2564*

-

-

โครงการอาชีวศึกษาบริการวิชาการ และวิชาชีพ

-

-

โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัด และ
อาเภอเคลือ่ นที่

-

-

โครงการอาชีวะพัฒนา *

-

-

-

-

-

โครงการรณรงค์ขับขีป่ ลอดภัย*

-

-

โครงการสนับสนุนการขับเคลือ่ นศูนย์การเรียนรู้
ดิจิทัลชุมชน กิจกรรม Fix it center*

-

-

-

-

-

สารองเพื่อสนับสนุนงานนโยบาย สอศ.
กระทรวง พื้นที่

-

-

-

-

-

โครงการชีววิถีเพือ่ การพัฒนาอย่างยังยืน*กฟฝ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000.00

-

-

-

-

-

-

15,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ

-

-

-

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

35,000.00

-

32,700.00
10,000.00

32,700.00
10,000.00

-

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

-

946,165.00

946,165.00

10,000.00
15,000.00
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โครงการ ประชุมบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง /เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานสอศที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เรือ่ ง ระดับคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย
3.2 สอดคล้องกับประกันภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 เรื่อง ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 วรรคสอง บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาทาหน้าที่กากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา จึงจาเป็นต้องจัดให้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประจาทุกภาคเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุม
แต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์
เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และอื่นๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเป็นการประชุมที่สาคัญ
และจาเป็นยิ่ง
ดั งนั้ น งานบริ หารงานทั่ ว ไป ฝุ า ยบริ ห ารทรั พ ยากร จึ ง จั ด ท าโครงการดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้
บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของวิทยาลัยร่วมกัน ตลอดจนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ
สร้า งความคุ้ นเคยต่อ เพื่อ นร่ว มงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใ นการติด ต่อประสานงานและการพั ฒนา
วิทยาลัยให้มีความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อกากับการดาเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ และนโยบาย
5.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ
5.3. เพื่อประสานการทางานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการวิทยาลัยฯ
6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดประชุมทุกภาคเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 คณะกรรมการฯ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของ
วิทยาลัยฯ อีกทั้งการประสานการทางานระหว่างวิทยาลัยและคณะกรรมการฯเป็นไปด้วยดี
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ประชุมวางแผนและมอบหมาย
7.3 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ดาเนินงานตามโครงการ
7.4 สรุปและประเมินผล
7.5 รายงานผล
ระยะเวลา พฤษภาคม – กันยายน 2564
สถานที่ ห้องประชุมลีลาวดีวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มาการดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
จัดการประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง คณะกรรมการฯ สามารถกากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมด้ า นต่ า ง ๆ ของวิ ท ยาลั ย ฯ อี ก ทั้ ง การประสานการท างานระหว่ างวิ ท ยาลั ย และ
คณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
10. การติดตามและประเมินผล
10.1 สรุปผลการดาเนินงาน
10.2 รายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
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โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลกร ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
3.1 นโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
3.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
ประเด็นการประเมินที่ 2,3 ด้านการบริหารจัดการ
3.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนคไทย
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542(แก้ไข) หมวด 7 มาตราที่ 52 “ว่าด้วยการพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงฯ” เพื่อเป็นการ
สนองนโยบายด้งกล่าวจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อนาประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์และปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพ
ยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
5.2 เพื่อให้บุคลากรของสถานศึกษามีศักยภาพและทัศนคติที่ดีและบูรณาการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
- พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และบุคลากรทางการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีในการทางาน
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
7.3 ดาเนินการ

เดือน ตุลาคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564
เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

7.4 สรุปผล ประเมินผล

เดือน มีนาคม – เมษายน 2564

สถานที่ดาเนินโครงการ

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 75,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
8.2 ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรมีศักยภาพและทัศนคติที่ดีในการทางาน
9.2 นาความรูท้ ี่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านและบูรณาการตามหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
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โครงการการจัดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลกร ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.3 ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านการนานโยบายสูก่ ารปฏิบัติ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์ก รหรื อสถานศึก ษาต่า งมุ่ง เน้นถึงศัก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทางานให้เกิดผลสาเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งจาก
ภายในและภายนอกระบบราชการ ทาให้สถานศึกษา ต้องปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา การขับเคลื่อนให้
สถานศึกษามีการปรับปรุงตนเองให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรให้
เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อให้เป็นไปตามพันธ์กิจและเปูาหมายของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
สิ่งสาคัญ คือ ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นสิ่งสาคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนโยบายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาให้มีความรู้ความชานาญ
ทักษะในด้านวิชาชีพจากแหล่งความรู้ต่างๆ
ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา
หาความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษาดูงานมาช่วยพัฒนางานด้านการเรียน
การสอนและงานสานักงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 พัฒนาบุคลากรโดยวิธีเรียนรู้ความสาเร็จและแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการ
ปฏิบัติงานราชการ
5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการพัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิด อย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์
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5.3

เกิ ด การแลกเปลี่ยนเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ก ารท างานระหว่ า งบุค คล และระหว่ า ง

สถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์ทักษะที่ได้รับจากการอบรมหรือศึกษาดู
งานมาช่วยพัฒนางาน ด้านการเรียนการสอนและงานสานักงาน
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มีนาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน เมษายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤษภาคม 2564
สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับตามแผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
อย่างต่อเนื่อง
9.2 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างด้านบุคลากร และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 บุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาพัฒนาตนเองและ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
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โครงการจิตใส กายแกร่ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์รฐั บาล การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้
มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีความตระหนักและความมุ่งมั่นที่
จะส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการในด้ านสุขภาพ ให้กับบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีทางด้านสุขภาพกาย
และใจ ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา
โดยต้องการให้บุคลากรสามารถดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพตนเองได้ด้วยการออกกาลังกาย
สร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดี ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รู้รักสามัคคี มีน้าใจซึ่งกันและกันต่อเพื่อน
ร่วมงาน
ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการดังกล่าว เพื่อมุ่งเน้นตระหนัก
การออกกาลังกายให้เป็นกิจวัตรประจาวันที่ถูกต้อง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ด้าน
สุขภาพที่ดีต่อกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจสุขภาพมีความสมดุลทั้งกายและใจ
5.2 เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรี รูร้ ักสามัคคีในการทางาน และเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความสามัคคี มีความสามารถในการทางานร่วมกันเป็นทีม
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน ธันวาคม 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน มกราคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน มีนาคม 2564
สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
และบุคลากรสายสนับสนุน มีสุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี
9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
และบุคลากรสายสนับสนุน รู้รกั สามัคคี สร้างไมตรีสัมพันธ์ที่ดใี นการทางานร่วมกันเป็นทีม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
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โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลกร ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เป็นกิจกรรมสาคัญที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บุคลากรที่เข้ามา
ใหม่เกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทางานในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยในด้านต่าง ๆ ช่วยให้บุคลากรสามารถ
ปรับตัวได้ถูกต้อง มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ ได้ทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานภายใต้
กฎเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจนโยบาย และเงื่อนไขต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ กระบวนการทางการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและจิตสานึก “ความเป็นครู” และ “บุคลากรสาย
สนับสนุน” เป็นการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ประทับใจแก่
ผู้ใช้บริการ สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิทยาลัยการอาชีพนครไทยตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติงาน
ดังนั้น งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพยากร จึงจัดทาโครงการดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ สึก ว่ า เป็น เจ้ า ของวิ ท ยาลั ยร่ ว มกั น ตลอดจนเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การสร้ า ง
ความคุ้นเคยต่อเพื่อนร่วมงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัยให้มี
ความแข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่สาคัญสาหรับการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายการสอนและ
สายสนับสนุน
5.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับรู้นโยบาย เปูาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ
โอกาสความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน
5.3 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดแี ละมีความผูกพันกับวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัด
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอน
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรในวิทยาลัยฯได้รับรู้นโยบาย เปูาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาส
ความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน และมีความคุ้นเคย ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การติดต่อประสานงานและการพัฒนาวิทยาลัย
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน เมษายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤษภาคม 2564
สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศได้รับความรู้ดา้ นนโยบาย เปูาหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ
โอกาสความก้าวหน้า และระบบการบริหารงาน
9.2 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตในวิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย
9.3 ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
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โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจการการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบุคลากร ฝุายบริหารทรัพย์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ในสังกัด ได้รับการพัฒนาครบตามตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด จากแนวคิดการ
พัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้หลักการตอบสนองต่อความต้องการจาเป็นของครู ในแต่ละ
สถานศึกษา สนง. ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่อง โดยให้ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กาหนด พร้อมจัดทา
แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกาหนด และเข้ารับการ
พัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หากภายในระยะเวลา 5 ปี มีจานวนชั่วโมงการพัฒนาไม่
ครบ 100 ชั่วโมง สามารถนาชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจานวนชั่วโมงการพัฒนา
ได้สามารถนาผลที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติ เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลา กรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ ตาม ว. 21/2560 และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู วิทยากร โดย ผอ.สสอ.
และคณะจาก สนง.ก.ค.ศ.
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID PLAN)
5.2 ครูสามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ครูพิเศษสอนเข้า
ร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
- ครูที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใน และ สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มีนาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน เมษายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤษภาคม 2564
สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทา ID PLAN และ PLC และสามารถ
นามาใช้ในการปฏิบัติงานได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
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โครงการเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเรื่องการเงินและพัสดุ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานการเงิน ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐตามกฎระเบียบของทางราชการ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ที่ละเอียด ซึ่งวิทยาลัยต้องถือปฏิบัติและดาเนินการให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามกาหนดเวลา ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ รวมถึงเพื่อมิให้เกิดการปฏิบัติงานที่
ผิดพลาด จากระเบียบที่กาหนด
ดังนั้น งานการเงิน ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว 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 และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อ บัง คั บและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ นและพั ส ดุ สามารถนาไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน ตุลาคม 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤศจิกายน 2563
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤศจิกายน 2563
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 8,200 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง / ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และวิ ธี ก าร
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ นและพั สดุ สามารถน าไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบาย สอศ.ข้อที่ 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 และชารุด จะต้องปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้ง
ทาความสะอาด เพื่อให้มีห้องเรียนที่ดีพร้อมประหยัดพลังงาน และมีห้องปฏิบัติการที่สมบูรณ์ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องเรียน และอาคารเรียนมีระบบแสงสว่างที่สมบูรณ์และสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมการเรียนการสอน
5.2 เพื่อให้การเตรี ยมการเรียน การสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประหยัดพลังงาน
ไฟฟูา
5.3 ห้องเรียนและอาคารเรียนและได้รับการพัฒนาระบบแสงสว่าง
6. เปูาหมายและตัวชี้วดั สาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมรี ะบบแสงสว่างที่เพียงพอ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ห้องเรียนและพักครูเป็นสานักงานที่สมบูรณ์และมีแสงสว่างที่เพียงพอ เป็น
ระเบียบและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม
2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน พฤศจิกายน 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน ธันวาคม
2563 ถึง สิงหาคม 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน กันยายน
2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน 10,000 บาท งบ 10,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ห้องเรียนและห้องพักครูมี แสงสว่างที่เพียงพอและประหยัดพลังงานไฟฟูามีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยจากการใช้งานระบบไฟฟูา
9.2 มีวัสดุอุปกรณ์ทรี่ ะบบไฟฟูาที่มีมาตรฐานใช้ในงานแสงสว่างและระบบไฟฟูาในวิทยาลัยฯ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบไฟฟูาและระบบแสงสว่าง
10.2 แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการ บารุงรักษาและซ่อมแซมระบบน้าประปาภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง / เชือ่ มโยง / ภายใต้ ยุทธศาสตร์ 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 ห้องน้า ระบบน้าประปา ต้องเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา และชารุ ด จะต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซม พร้อมทั้งทาความสะอาด เพื่อให้มีระบบ
น้าประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน ของนักเรียนนักศึกษา ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีระบบน้าประปาที่สมบูรณ์ และเพียงพอต่อการใช้งาน
5.2 ห้องน้าและอาคารเรียนได้รับการพัฒนาระบบน้าประปาและทั่วถึงทุกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ
6. เปูาหมายและตัวชี้วดั สาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีระบบน้าประปาที่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีระบบน้าประปาที่เพียงพอและประหยัด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม
2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน พฤศจิกายน
2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน ธันวาคม 2563 ถึง สิงหาคม 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8. งบประมาณ / ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน 25,000 บาท งบ 25,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีระบบน้าประปา ที่เพียงพอ สะอาด และประหยัด
9.2 มีวัสดุอุปกรณ์ทรี่ ะบบประปาที่มีมาตรฐานในการจ่ายน้าประปา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้น้าประ
10.2 แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานอาคารสถานที่ ฝุายบริหารทรัพยากร
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น 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
วิชาชีพของอาเภอนครไทย ทาให้มีผู้เข้ามาติดต่อราชการจานวนมาก และเป็นศูนย์ กลางของการ
พักผ่อนออกกาลังกายในช่วงเวลาหลังเลิกงาน ของนักเรียนและคนในชุมชน แต่สถานที่และภูมิทัศน์
ปัจจุบันยังไม่เอื้ออานวย ดังนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการของ
ทางวิทยาลัยฯ จึงควรดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณวิทยาลัยฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 ภูมิทัศน์ที่เหมาะแก่การพักผ่อนในวิทยาลัยฯ
5.2 เกิดภาพลักษณ์ทดี่ ีของผู้เข้ามาติดต่อราชการ
5.3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ร่มเย็น เหมาะกับการเรียนรู้
5.4 ปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาเป็นผู้รักธรรมชาติ
6. เปูาหมายและตัวชี้วดั สาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ภูมิทัศน์ที่เหมาะสมภายในวิทยาลัยฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
6.2.2 วิทยาลัยฯเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม
2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน พฤศจิกายน 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน ธันวาคม
2563 ถึง สิงหาคม 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน กันยายน
2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน 35,000 บาท งบ 35,000 บาท
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีส่วนหย่อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน
9.2 วิทยาลัยฯเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
10.2 แบบรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการ แสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ในระดับ ปวช. และ ปวส.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบาย สอศ.มาตรการที่ 7 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ : กาหนดกลไกขับเคลื่อนระบบ
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แนะน า และการต่ อ ยอดความรู้ ด้ า นการประกอบธุ ร กิ จ ผลั ก ดั น ให้ ผู้ ส าเร็ จ
อาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนความรู้และบูรณาการใช้ทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร
ออมสิน เป็นต้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในแต่ละปี
การศึกษาจะมีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสองระดับ และทางวิทยาลัยฯก็ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร
ให้กับผู้สาเร็จการศึกษาทุกๆ ปี และงานทะเบียนได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าวงาน
ทะเบียนจึงได้จัดทาโครงการแสดงความยินดีกับผู้สาเร็จการศึกษา ขึ้นเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาได้เกิด
ความภาคภูมิใจ และเกิดความผูกผันในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาเร็จการศึกษา จานวน 125 คน
6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส สาเร็จการศึกษาจานวน 126
คน
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
เพียง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน กุมภาพันธ์
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน มีนาคม
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน เมษายน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
9.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
9.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ ปวช.และ ปวส.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบาย สอศ.มาตรการที่ 7 การสร้างผู้ประกอบการใหม่ : กาหนดกลไกขับเคลื่อน
ระบบการให้ความช่วยเหลือแนะนา และการต่อยอดความรู้ด้านการประกอบธุรกิจผลักดันให้ผู้สาเร็จ
อาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เข้มแข็ง ภายใต้การสนับสนุนความรู้และบูรณาการใช้ทรัพยากร
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม ธนาคารพัฒนา วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคาร
ออมสิน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากที่ วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง หลั ก สู ต รระยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากที่ดาเนินการรับ
นักศึกษาเข้าจนนักศึกษาสาเร็จการศึกษา งานทะเบียนก็จะดาเนินการจัดทาใบแสดงผลการเรียน (ใบ
รบ.) ให้กับนักศึกษาที่ยื่นคาร้องขอจบ และนักศึกษาก็จะต้องติดตามขอรับใบแสดงผลการเรียน (ใบ
รบ.) ของตนเองและนาไปใช้เป็นหลักฐานทางการศึกษาในการศึกษาต่อหรือหางานทา
งานทะเบียน จึงจัดโครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจและสร้างจิตสานึกความผูกพันระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษาที่สามารถผ่านอุปสรรค
ต่างๆ มาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาเร็จการศึกษา จานวน 125
คน
6.1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาเร็จการศึกษา จานวน
126 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อม
เพียง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน กุมภาพันธ์
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน มีนาคม
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน เมษายน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีความภาคภูมิใจที่สาเร็จการศึกษา
9.2 นักศึกษาเกิดความผูกพันในสถานศึกษา
9.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการ มอบตัวนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564 ในระดับ ปวช. และ ปวส.
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
ดี และมีโอกาสประสบความสาเร็จในการเรียนได้มากขึ้น
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากที่ วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง หลั ก สู ต รระยะสั้ น และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีแผนการเรียน
ควบคู่กับการรับสมัครนักเรียนให้มีผู้เรียนครบตามจานวนที่ได้วางแผนไว้ ตามระเบียบของงานแผน
วิทยาลัยฯ เพราะประเทศต้องการกาลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/
สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ โดยการเพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใคร
อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการ สอนร่วมกันอย่าไปกระจุกอยู่ที่ใดที่
หนึ่ง ซึ่งงานทะเบียนเป็นผู้จัดทาการรับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และ
ลงทะเบียนเรียนตามวัน เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้เรียนตามสาขาทีต่ อ้ งการ
5.2 เพื่อให้นักศึกษามีวิชาชีพติดตัวไปทางานในอนาคต
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียนสนใจสมัครเรียนกับ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจานวนมาก
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 สมัครเรียนทุกแผนกวิชา
ตามเปูาหมายที่กาหนด
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน พฤศจิกายน
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน พฤศจิกายน
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤศจิกายน 63 – พฤษภาคม 64
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน มิถุนายน 64
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักศึกษามีที่เรียนและจะได้ความรู้ในวิชาชีพสามารถนาไปใช้ในวันข้างหน้าได้
9.2 นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี ่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน
9.3 นักศึกษานาความรู้และวุฒิการศึกษาที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน งานทะเบียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ฝุายบริหารทรัพยากร งานทะเบียน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบาย สอศ.มาตรการที่ 8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ :ให้อาชีวศึกษาจังหวัด
ทุกแห่งบูรณาการเชื่อมโยงการทางานและใช้ทรัพยากรทางวิชาชีพ ร่วมแก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชน ในพื้ น ที่ ภู มิ สั ง คมอาชี พ เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการจั ง หวั ด อยู่ ดี มี สุ ข ของรั ฐ บาลโดยใช้
กระบวนการจัดการ ความรู้ การมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางสร้างความ สาเร็จ
ร่วมกัน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น โดยรับสมัครนักเรียนให้มี
ผู้เรียนครบตามจานวนตามแผนที่วางไว้ ประเทศไทยต้องการกาลังคนทางด้านวิชาชีพ ในประเทศที่
พัฒนาแล้วสัดส่วนวิชาชีพ/สามัญ(จบม.3)ปัจจุบันเรายังขาดแคลนแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ โดยการ
เพิ่มปริมาณผู้เรียน คือใครอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน และใช้ระบบเครือข่ายในการจัดการสอน ซึ่งงาน
ทะเบียนเป็นผู้รับสมัครเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ทั้งหมด และลงทะเบียนเรียนตามวัน
เวลา ที่ประกาศให้กับนักเรียน นักศึกษา ภายนอกได้มาสมัครเรียนต่อไป
งานทะเบียน จึงจาเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา จัดเก็บข้อมูล
ซึ่งผลการเรียนและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานในการจัดทาเอกสารของ งานทะเบียน
5.2 เพื่อมีอุปกรณ์สาหรับจัดทาเอกสารงานทะเบียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สานักงานในการจัดทาเอกสาร
6.1.2 เพื่อให้ห้องงานทะเบียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ธันวาคม
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน ธันวาคม
7.3 ดาเนินการ
เดือน ธันวาคม 63 - มกราคม 64
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน มกราคม
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 สามารถจัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ทาให้ประสิทธิภาพการทางานของงานทะเบียนสูงขึ้น
10. การติดตาม และประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม

49
โครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกมล โชติรัตน์ / ประชาสัมพันธ์
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยงานประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น ระบบงานหนึ่ ง ที่ มี ห น้ า ที่ น าข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ มา
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจที่มีความสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา
และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทั้งในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม การ
ดาเนินงาน และผลงานต่า ง ๆที่อยู่ในรู ปแบบที่หลากหลาย เพื่ อให้ทันต่ อเหตุการณ์ และเข้ า ถึงทุ ก
กลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึง
ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทาโครงการบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นสื่อกลางใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร้อยละ 90 ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยมีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
ให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรได้รับทราบ
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มกราคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤษภาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ได้แก่
8.1 ค่าบอร์ดประชาสัมพันธ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ มีบอร์ดเพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุม่ ตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2565
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุดาพร นาคพรม / งานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาได้ใ ห้ส ถานศึ กษามี แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีประกอบกับเป็นการพัฒนา
ระบบราชการ และเพื่อให้การดาเนินงานมีระบบระเบียบมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ดังนั้นงานวางแผนและ
งบประมาณจึงได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณขึ้น
เพื่ อให้คณะกรรมการสถานศึ ก ษา คณะครู และบุค ลากรทางการศึ ก ษาได้ มี ส่ว นร่ว มในการจัด ท า
แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปีและเพื่อ ให้วิท ยาลัย การอาชี พนครไทยมี แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการปี งบประมาณ
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2. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรฝุายบริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและบุคลากรมีทักษะในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้องในระดับดี สามารถประเมิน
โครงการได้ถูกต้องและมีแนวทางในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กันยายน 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กันยายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน ตุลาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีแนวทางในการดาเนินโครงการชัดเจน
สามารถประเมินผลการจัดโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม
9.2 โครงการที่จัดทาขึ้นสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ

53
โครงการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวสุดาพร นาคพรม /งานวางแผนและงบประมาณ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาได้ใ ห้ส ถานศึ กษามี แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีประกอบกับเป็นการพัฒนา
ระบบราชการ และเพื่อให้การดาเนินงานมีระบบระเบียบมีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ดังนั้นงานวางแผนและ
งบประมาณจึงได้จัดทาโครงการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการขึ้น เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้มีประสิทธิภาพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามการดาเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2564
2. เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2564
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กรกฎาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน สิงหาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564

54
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2564
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินโครงการ

55
โครงการซ่อมบารุงและขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศในสถานศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายประณต งานนันไชย / งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
สารสนเทศมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริมให้นา
เทคโนโลยี การศึกษาที่ทันสมัยเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ค้นคว้าข้อมูลข่ าวสารจาก
แหล่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน แก่ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา
ได้รับความสะดวก ในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร อาจเกิดชารุด
เสียหายและต้องการการบารุงรักษาเพื่อให้การให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้บริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จาเป็นจะต้องมีการของระบบให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ดัง นั้นงานศู นย์ข้อ มูลสารสนเทศ จึ งได้จั ด ท าโครงการขึ้น เพื่ อ บารุ งรั ก ษา ซ่อ มแซมและขยายการ
ให้บริการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยให้มีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อซ่อมบารุงระบบบริการสารสนเทศภายในสถานศึกษา
5.2. เพื่อขยายการให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ครอบคลุมพื้นที่ภายในสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
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 ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มีนาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤษภาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องและ สามารถการดาเนินงาน กิจกรรมการเรียนการสอน และใช้ค้นคว้าข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
9.2 ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้มีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย และระบบ
เครือข่าย LAN ภายในวิทยาลัยในการใช้งานเพิ่มขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายประณต งานนันไชย / งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 าเป็ น ต้ อ งจั ด หาระบบ พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ มี ค วามทั น สมั ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและรองรับการดาเนินงานการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะการ
เผยแพร่ข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ 6 นโยบาย
การพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในข้อ ค. พัฒนาระบบราชการ ข้อย่อย
6.4.1 ปรับปรุงแบบการทางาน อานวยความสะดวก ลดขั้นตอนและกระบวนการทางาน ขยายการ
ให้บริการประชาชน และ ข้อย่อย 6.5.4 เสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ วิทยาลัยการ
อาชีพนครไทย นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศและ
เข้าถึงสารสนเทศแบบใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าแหล่งสารสนเทศในรูปสื่อสิ่งพิมพ์แบบเดิ ม และเป็น
ที่สนใจและได้รับความนิยมของนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจสรุปได้ว่าระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา มีความสาคัญต่อการเรียนการสอน
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการขึ้น เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่
ทันสมัยของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
5.2. เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ทันสมัย
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มีนาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤษภาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินงาน
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โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีม่ ีต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อใช้งานภายในสถานศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายประณต งานนันไชย / งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
สารสนเทศที่มีคุณค่าและมีบทบาทสาคัญทางการศึกษา ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังถูกใช้เป็นสื่อในการบริการการศึกษา ได้มีการพัฒนาเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย นับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจั ดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการ
สอน เนื่องจากเป็นแหล่งสารสนเทศและเข้าถึงสารสนเทศแบบใหม่ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าแหล่ง
สารสนเทศในรู ปสื่ อ สิ่ งพิ มพ์ แบบเดิ ม และเป็นที่ ส นใจและได้ รั บความนิ ย มของนั ก วิ ช าการใน
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจสรุปได้ว่าอินเทอร์เน็ต มีความสาคัญต่อการเรียนการสอน
ดังนั้นงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ จึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อศึกษาการเข้าถึงสารสนเทศและความพึง
พอใจของครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อศึกษาการเข้าถึงระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
5.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีความ
พึงพอใจที่มีต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้งานภายในสถานศึกษา ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความเสถียรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน พฤษภาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
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 สรุปผลการดาเนินงาน
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โครงการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอนนต์ พรมภาพ / งานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 กาหนดให้รายวิชา
หมวดวิชาชีพจัดสอน และฝึกงานในสถานประกอบการเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด หลั ก สู ต ร จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด โครงการความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการเพื่อร่วมผลิต และพัฒนากาลังคนที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอัน
เป็นการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา ซึ่ งส่งผลต่อคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นกาลังคนที่
สาคัญเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ร่วมกับ
สถานศึกษาทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการ
5.2 เพื่อเพิ่มจานวนสถานประกอบการให้มากยิ่งขึ้น ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาที่เปิดการ
เรียนการสอน
5.3 เพื่อสร้างข้อตกลงความร่วมมือกันในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี
5.4 เพื่อพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานและทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึ กษาของวิทยาลัย
การอาชีพนครไทย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานประกอบการเพิ่มขึ้น ครอบคลุมกับสาขาที่วิททยาลัยเปิดทาการเรียนการ
สอน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 พัฒนาศั กยภาพ มาตรฐานและทักษะวิ ชาชี พ ให้กั บนัก เรีย น นักศึ กษาของ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มกราคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน เมษายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานประกอบการเพิ่มขึ้น ครอบคลุมกับทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และพัฒนา
ศักยภาพ มาตรฐานและทักษะวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
10.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา
10.3 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอนนต์ พรมภาพ / งานความร่วมมือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศแต่ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครไทยก็ได้ประสบปัญหาที่
จาเป็นเร่งด่วนหลายอย่างที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป ดังนั้น ใน
การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานความร่วมมือ ฝุาย
แผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้เล็งเห็น ความสาคัญของการจัดโครงการนี้
ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุนและพัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยี บุคลากร วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญตลอดจนวัสดุ อุ ปกรณ์
เพื่ อ ให้นัก เรี ยน นัก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู้ อ ย่ า งหลากหลาย ส่ ง ผลดี ต่ อ การพั ฒนาการศึ ก ษาของนัก เรี ย น
นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อ ให้สถานศึ กษาได้ รั บการสนับสนุน สื่ อ การสอน บุค ลากร วิ ทยากร ผู้เชี่ ยวชาญ
ทุนการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนส่งผลดีต่อการพัฒนา
การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มกราคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน เมษายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึ ก ษาได้ รั บ วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ในการจั ด การเรี ย น การสอน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
9.2 นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ได้รับทุนการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 หนังสือขอความอนุเคราะห์,หนังสือขอบคุณ
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการประกวดผลงานรายวิชาโครงการ ประจาปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง/งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมิน 3.2 ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อที่ 5 เรื่องปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
สอน ปฏิรูป วิธีสอบ เป็นการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาทางสมองที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้ของ
แต่ละบุคคลจากผลการประเมินกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน การพัฒนาศักยภาพด้านความคิด
สามารถดาเนินการได้ทุกระดับ อายุและทุกสาขาวิชา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ เล็งเห็นความสาคัญ
และความจ าเป็ น ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วจึ ง จั ด ประกวดโครงการและโครงงาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
กระบวนการคิดและการจัดการ ให้นักศึกษาตระหนักในความสาคัญและส่งเสริมกระบวนการคิดที่จะ
สร้างสรรค์ผลงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
5.2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงความสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลงานของนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพ ปีที่ 3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้รับผลงานของนักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ครบทุกสาขาวิชา
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผน

เดือน พฤศจิกายน 2563

7.3 ดาเนินการ

เดือน มีนาคม 2564

7.4 สรุปผล ประเมินผล เดือน เมษายน 2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบช่วยให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ตรงความสามารถ นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันและนาไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้
9.2 โครงงาน โครงการของนักเรียน นักศึกษา ได้ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับชุมชน ท้องถิ่นต่อไป
และบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ เป็นประโยชน์มากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการจัดประกวดสิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทพิ ย์ ยอดช้าง /งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มาตรฐาน
อาชีวศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็นการประเมิน 3.2 ด้านนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มองเห็นความสาคัญของการจัดทาและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่ น ใหม่ เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา คิ ด ค้ น และมี วิ ธี ก ารท างานแบบวิ ท ยาศาสตร์
ตลอดจนการรู้จักการวางแผน การปฏิบัติทดลอง การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
นาเสนอ ด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทาให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนาชาติ
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มีความคิดสร้างสรรค์
5.2. เพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา 2563
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของนักเรียน นักศึกษา
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผน

เดือน พฤศจิกายน 2563

7.3 ดาเนินการ

เดือน มกราคม 2564

7.4 สรุปผล ประเมินผล

เดือน เมษายน 2564
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย ได้ มี ก ารเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านการคิดค้น
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ต่อไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู ประจาปีการศึกษา 2563
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทพิ ย์ ยอดช้าง/ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มาตรฐานอาชีวศึก ษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีว ศึกษาประเด็ นการ
ประเมิน 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิ ท ยาลั ย การ อา ชี พ นครไทย สั ง กั ด ส านั ก งา นคณ ะก รรมการ กา รอา ชี ว ศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดทาวิจัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ พัฒนาไปสู่นักวิจัยที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการนา
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนคุณภาพ และยกระดับการศึกษาด้วยผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อสนับสนุนให้ครูได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้เพิ่ม
มากขึ้น
5.2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนักวิจัยทางการศึกษาที่เน้นการนาผลงานวิจัยไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยมาใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีจานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครู
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของครูมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการศึกษา
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน ธันวาคม 2563

7.3 ดาเนินการ

เดือน มีนาคม 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล

เดือน เมษายน 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การส่งเสริ มการสร้ า งนัก วิ จั ย และสร้า งเครื อ ข่า ยนัก วิ จั ย ที่มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒนา
การศึกษา
9.2 ยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษา ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการอบรมการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทพิ ย์ ยอดช้าง /งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
การวิจัยเป็นเครื่องมือที่สาคัญต่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติ โดยในหลาย
ประเทศที่กาลังพัฒนาได้พยายามที่จะทุ่มงบประมาณจานวนมากสาหรับพัฒนาบุคลากรของชาติให้เป็น
ทั้งนักวิจัยควบคู่ไปกับนักพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ใ นด้า นการวิจั ย จึ ง มีค วามจ าเป็นอย่า งยิ่ง ส าหรั บการพั ฒนาองค์ ก ร ชุ มชน และ
ประเทศชาติ ให้ต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในสภาพปัจจุบันของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง
ทั้งนี้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของ
การพัฒนานักวิจัยใหม่ ให้มีศักยภาพและนาความรู้ด้านการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร
ชุมชน และประเทศชาติ ในรูปแบบของการทาวิจัย ดังนั้นจึงได้จัดทาโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัย ให้กับครูของวิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการวิจัยแก่ครูของวิทยาลั ยการอาชีพนครไทยที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
5.2. เพื่อยกระดับผลงานวิจัยทางการศึกษา ให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีจานวนครูที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะมีประสบการณ์ด้านการวิจัย และสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติในโอกาสต่อไปได้
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน ธันวาคม 2563

7.3 ดาเนินการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน มีนาคม 2563
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สร้างนักวิจัยใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการทางานวิจัยอย่างมีระบบ
9.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปทาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง /งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็น
การประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เป็นการสร้างระบบและ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
เปูาหมาย และระดับคุณภาพตามที่สถานศึกษากาหนดเปูาหมาย และพยายามทาให้เป็นไปตามเกณฑ์
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการ ที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการจัดทารายงานประเมินตนเองเป็น
ประจาทุกปี เพื่อให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการรับรองจากการ
ประกันคุณภาพภายนอก การจัดทาระบบประกันคุณภาพจาเป็นต้องมีสานักงานประกันคุณภาพที่
สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพที่ต้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารข้อมูลจาก
บุคลากรภายในสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
วิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง จั ด โครงการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
มีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 บุคลากรของวิทยาลัยได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

7.3 ดาเนินการ

เดือน มีนาคม 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน เมษายน 2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
8.2 ค่าอาหารว่าง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุ ค ลากรได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางศรินท์ทิพย์ ยอดช้าง / งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ สอศ. ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มาตรฐานอาชีวศึกษาของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ประเด็น
การประเมิน 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทานเป็นโครงการหนึ่ง
ที่ เ กิ ด จากพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ มี ต่ อ เยาวชนไทย ในการที่ จ ะ
เสริ ม สร้ า งขวั ญและก าลั งใจให้ส ถานศึ ก ษา เกิ ด ความมุ ม านะ และพากเพี ย รประกอบกรรมดี โ ดย
สม่าเสมอ โดยมีพระราชดาริที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียนที่ประกอบกรรมดีเหล่านั้น โดยส่งผลให้
สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและนามาซึ่งความภาคภูมิใจ เกียรติยศ ของบุคลากร
ในสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
5.2. เพื่อจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดทาแฟูมตามตัวบ่งชี้ของสถานศึกษาพระราชทาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ตรวจประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน พฤศจิกายน 2563

7.3 ดาเนินการ

เดือน มกราคม 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล

เดือน เมษายน 2564
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
9.2 สถานศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาภายในสถานศึกษา
(การศึกษาดูงาน)
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด /งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝุายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัย
การอาชีพนครไทย ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา(ศึกษาดูงาน)
เพื่อเป็นแนวทาง ให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ มีทักษะ และมีความเข้าใจในหลักการประกอบธุรกิจ
ในอนาคตเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ในด้านธุรกิจให้กับนักเรียน นักศึ กษาที่กาลังจะจบการศึกษา
และผู้ที่สนใจในการดาเนินการด้านการหารายได้ระหว่างเรียน ตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
ประจาปี ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอจัดทาโครงการศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการจริง โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจที่สนใจตามแผน
ธุรกิจที่ได้เขียนไว้ในการอบรมดังกล่าวที่ผ่านมา
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุนให้
นักเรียน นักศึกษาที่สนใจหารายได้ระหว่างเรียน และนักศึกษาที่จบการศึกษาสามารถหารายได้ให้กับ
ตนเองและลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
5. วัตถุประสงค์
มีธุรกิจภายในวิทยาลัยฯ และนอกวิทยาลัยเกิดขึน้ หรือเพิ่มขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
- จานวนธุรกิจใหม่ 3 ธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ธุรกิจดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ : ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน : กรกฏาคม 2564
7.3 ดาเนินการ : กรกฏาคม 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล : สิงหาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564
งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยฯ มีธรุ กิจที่ดาเนินการจานวนเพิ่มมากขึ้น
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขัน อย่างไร้พรมแดน จาเป็นต้อง
อาศัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการใช้ความคิด ความรู้ และปัญญาเป็นฐานทั้งในรูปแบบของ
องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งการจะดาเนินการได้เป็นไปตามทิศทางนี้ได้
จาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนา สร้างสรรค์ และสร้างผู้ประกอบการ ให้มี
การพัฒนาในทิศทางดังกล่าวมากยิ่งขึ้น หรือผู้ที่สาเร็จการศึกษาใหม่ๆ เบนเข็มจากการจบแล้วไปเป็น
ลูกจ้างราชการและเอกชนเป็นส่วนใหญ่ มาเป็นผู้ประกอบการใหม่ ด้วยเล็งเห็นว่าจะสามารถเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความรู้เพียงพอที่จะเติบโตใน โลกของการเปลี่ยนแปลงได้ และเพื่อตอบสนองแนว
ทางการพัฒนาประเทศ แต่พบว่านักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการก็ยังมี
น้ อ ย อยู่ สาเหตุ ห ลั ก มาจากการไม่ มี ร ะบบและกลไกในการสร้ า งความตระหนั ก ในการเป็ น
ผู้ประกอบการและการสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษาที่ชัดเจนและเพียงพอ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่เล็งเห็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษาวิทยาลัยเพื่อดูแลและรับผิดชอบในการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นนวัตกรรมและ เทคโนโลยี
โดยมีผู้ประกอบการที่เป็นนักศึกษาด้วย ทั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะ ได้มีการสนับสนุนให้นักศึกษาจัดตั้งเป็นกลุ่ม
หรือชมรมผู้ประกอบการในการทาธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะสนับสนุนการให้คาแนะนาปรึกษา และ
สถานที่ในการดาเนินการ อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักศึกษาสนใจหรือเข้าร่วมไม่มากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะยัง
ไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการรับผิดชอบในการดาเนินงาน เป็นการเฉพาะ และระบบ กลไกในการ
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่
ชัดเจนและเพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้การจัดทา โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจของวิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอจัดทาโครงการนี้ขึ้น
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5. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้แก่ ครู นักเรียน และนักศึกษา ในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน........คน
- แผนธุรกิจที่ได้รบั การคัดเลือก จานวน.......แผนธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
- ได้แผนธุรกิจทีน่ ่าสนใจ และสามารถนามาต่อยอดได้จริง
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ : ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน : พฤษภาคม 2564
7.3 ดาเนินการ : มิถุนายน 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล : กรกฏาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564
งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และ
สามารถนาความรู้ไปต่อยอดทาแผนธุรกิจได้จริง
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสาคัญของ
การประกอบธุรกิจการค้า โดยเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังสามารถนาความรู้และความสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันที่จะก่อให้เกิด
รายได้ในอนาคตได้ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ จึงได้จัดโครงการตลาดนัดอาชีพขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจการค้า
2. เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับสถานการณ์จริงได้
3. เพื่อให้ผู้เรียน นาประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จานวน...30....คน
6.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เสริม
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ :
ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน : มิถุนายน 2564
7.3 ดาเนินการ :
กรกฏาคม 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล :
กรกฏาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564
งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู และนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมเขียนแผนธุรกิจ และ
สามารถนาความรู้ไปต่อยอดทาแผนธุรกิจได้จริง
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน โดย
เน้นให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปของโครงการธุรกิจ โดยเน้นให้มีการปฏิบัติงานจริง มีการ
จัดซื้อวัสดุเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนงานธุรกิจจริง แต่เนื่องจากครูผู้สอนยั งขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาธุรกิจ จึงได้จัดทาโครงการเพิ่มศักยภาพฯ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การทาธุรกิจให้นักเรียน นักศึกษา ได้จริง
ดั ง นั้ น งานส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต การค้ า ฯ จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการเพิ่ ม ศั ก ยภาพศู น ย์ บ่ ม เพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ให้กับครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ
5. วัตถุประสงค์
- พัฒนาครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความความรู้ ความสามารถที่จะเปิดธุรกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
- จานวนธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ :
ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน :
พฤษภาคม 2564
7.3 ดาเนินการ :
มิถุนายน 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล :
กรกฏาคม – กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินโครงการ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564
งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัยมีธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA

85
โครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เข้าใหม่
ศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ ประสบการณ์จาก
การศึกษา ดูงานลักษณะการทางานในสภาพจริง และให้นักเรียน นักศึกษา มองถึงเปู าหมายงานใน
การประกอบอาชีพ ของตนเองและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง หลังจากจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
และเพื่อตอบสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน มีเปูาหมายในการประกอบอาชีพของตนเองและปลูกฝังเจตคติที่ดตี ่อ
อาชีพของ ตนเอง
5.2 เพื่อให้นักเรียน ได้ศกึ ษาได้เห็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการและมี
เจตคติที่ดตี ่อการประกอบอาชีพ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบถึงลักษณะงานในอาชีพทีต่ รงกับความสนใจและความ
ถนัดของตนเอง กรณีทพี่ บว่าไม่ตรงกับความสนใจและความถนัดในการเรียนสาขาวิชานั้น อาจขอ
เปลี่ยนแปลง สาขาวิชาหรือสาขางานที่เรียนได้
5.4 เพื่อลดการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ จานวนไม่น้อย
กว่า 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานใน
สถานประกอบการ
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน พฤษภาคม 2564

7.3 ดาเนินการ

เดือน มิถุนายน 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กรกฎาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
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 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการ นครไทยวิชาชีพ “ Open house” ปีการศึกษา 2563
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการเสนอผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
วิ ท ยาลัยการอาชี พ นครไทย ให้กั บบุ ค คลภายนอกและนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ที่ ส นใจเข้า ศึ ก ษาต่ อ ให้
ความเห็นก้าวหน้าทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมานาเสนอ เพื่อ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา และแนะแนวศึกษาต่อในสายอาชีพ
5.2 เพื่อเผยแพร่และนาเสนอผลงานทางวิชาการ ทางวิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการเสนอผลงานนวัตกรรมใหม่ ที่คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียน โรงเรียนในเครือข่าย สังกัด สพฐ.เข้าร่วมโครงการ จานวน 150
คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและเลือกเรียนสายอาชีพมากยิ่งขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน มกราคม 2564

7.3 ดาเนินการ

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล

เดือน มีนาคม 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 45,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
8.2 ค่าอาหารว่าง / ค่าอาหารกลางวัน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้เปิดโลกทรรศน์ของตนเอง
9.2 มีนักศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ ปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึก ษา ของกระทรวงศึก ษาธิ การ ได้
กาหนดยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปครู 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 จึงจัดทา
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชาญการด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ ขึ้น เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์
จากการทางานมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครไทย สามารถนาไปปฏิบัติใช้ในการเรียนการสอน และชีวิตประจาวันได้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ปฏิรูปครู ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ
5.2 เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน
5.3 เพื่อจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ มา
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาชีพมากขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน มิถุนายน 2564

7.3 ดาเนินการ

เดือน กรกฎาคม 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน สิงหาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
8.2 ค่าอาหารว่าง / ค่าตอบแทนวิทยากร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา /ปฏิรูปครู ด้านอาชีพ
9.2 แก้ปัญหาความขาดแคลนครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเร่งด่วน
9.3 สามารถจัดหาและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
9.4 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านวิชาชีพมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิยาลัยการอาชี พ นครไทย ได้ เล็ ง เห็นการพั ฒนาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนให้ต รงตาม
หลักสูตรสมรรถนะรายวิชา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการและชุมชน
เพื่อให้ครู และสถานประกอบการ ชุมชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการจัดการเรียนการสอน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนาไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถสนองตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชนได้ และ
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการและตลาดแรงงานต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ชุมชน และตลาดแรงงาน
5.2 เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของนั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ที่ ต้ อ งเข้ า สู่ ส ถานประกอบการ และ
ตลาดแรงงานต่อยอดระดับการศึกษาให้สูงขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ จานวน 20
คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน มกราคม 2564

7.3 ดาเนินการ

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน มีนาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,500 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
8.2 ค่าอาหารว่าง / ค่าตอบแทนวิทยากร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มี ก ารพั ฒนาระบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ต รงตามความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการ ชุมชนและตลาดแรงงาน
9.2 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และได้พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผู้สอน
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การนิ เ ทศการศึ ก ษาเป็ น กระบวนการพั ฒ นาครู เพื่ อ ให้ ค รู ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึง
เป็นกระบวนการในการแนะนาช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ทันต่อ เหตุการณ์
5.2 เพื่อนาผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ
5.3 เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการและพัฒนาระบบการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูทุกคนเข้ารับการนิเทศการสอน จานวน 35 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู ทุ ก คนมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การนิ เ ทศการสอน เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน พฤษภาคม 2564

7.3 ดาเนินการ

เดือน มิถุนายน – กันยายน 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล

เดือน กันยายน 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
9.2 นาผลการนิเทศมาปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
9.3 ครูทกุ คนมีความเข้าใจและให้ความสาคัญต่อการนิเทศการสอน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางลัดดาวัลย์ กั้ววิจง หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการประกันคุณภาพ
วิชาชีพตามประเภทวิชานั้น นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาจะต้องมีความพร้อมตามจุดมุ่งหมาย คือ มี
คุณภาพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วงส่งเสริม ช่วยกระตุ้น ให้มี
แรงจูงใจ ทาให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้การนี้สาเร็จจึงจาเป็นต้องมีงบประมาณการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึก ษา สิ่งหนึ่งที่เห็นตัว ชี้วั ดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน คื อ การแสดงถึงศั กยภาพของผู้เรีย น
สะท้อนถึงผลงานของครูผู้สอน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถที่
ตนเองมีอยู่ทั้งด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะซ่อมจักยานยนต์ การ
แข่งขันทักษะเครื่องยนต์เล็ก , งานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page การแข่งขัน
ทักษะทางการบัญชี การแข่งขันการพิมพ์ ดีดไทย อังกฤษ การแข่งขันหุ่นยนต์เล็ ก การแข่งขันเดิ น
สายไฟฟูาภายในอาคาร เป็นต้น การจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการ และวิชาชีพ เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแสดงออกถึงการเรียนการ
สอนของแต่ละสาขางานแต่ละสาขาวิชา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นคุณภาพในการเรียนสายวิชาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาชีพประเภท
วิชานั้น ๆ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้ ทักษะที่ทันสมัยที่ได้พบเห็น เพื่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ
5.5 เป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด และระดับภาค ต่อไป
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียน ระดับ ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 80 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถบูรณาการความรู้และทักษะ
วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถทีต่ นเองได้ศึกษาในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน มิถุนายน 2564

7.3 ดาเนินการ

เดือน กรกฎาคม 2564

7.4 สรุปผลประเมินผล

เดือน สิงหาคม 2564

8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษา รุน่ พี่รุ่นน้อง มีกิจกรรมร่วมกันก่อเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
และ สถาบันต่อไป
9.3 สถาบันได้มีประสบการณ์ปลูกจิตสานึก มีความรู้ ความเข้าใจเพื่อพัฒนาจิตพิสัย ของ
ผู้เรียนโดยร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป
9.4 นักศึกษากล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการทางานเป็นหมู่คณะยอมรับ
การเป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวประณิสรา งูนิ่ม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดการจัดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึก ษา (V-NET) ปีก ารศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ในการนี้วิทยาลัยการอาชีพนครไทยจึงได้จัด
นักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ไปร่วมในการทดสอบครั้งนี้ เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียนและนาผลการ
ทดสอบของนักเรียน นักศึกษา ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป
ดังนั้นงานวัดผลและประเมินผล ฝุายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้าน อาชีวศึกษา (V-NET) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5.2 เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน ธันวาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มกราคม 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน มีนาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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 นาผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
10.2 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวประณิสรา งูนิ่ม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ด้านความรู้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มในการสอบมาตรฐานวิ ช าชี พ ของนัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ตามเกณฑ์
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี
ที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ต้องทาการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ
ประเมินความสามารของผู้เรียนและให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อทดสอบด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน ระดับ ปวช.3 และนักศึกษาระดับ
ปวส.2
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
(สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1)
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวประณิสรา งูนิ่ม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ด้านความรู้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการทดสอบมาตรฐานอาชีพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในการอาชีวศึกษารับรอง และให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในสถานศึกษารับรอง เทียบร้อยละ
กับจานวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจาแนกตามระดับชั้นประเภทวิชา สาขา
งาน และภาพรวมสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการทดสอบมาตรฐานอาชีพจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึ กษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ารับการสอบโดยพร้อมเพรียมกัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
10.2 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานการวัดผลและประเมินผล
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวประณิสรา งูนิ่ม หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ด้านความรู้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่อเป็นการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียนตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยที่ครูผู้สอนจะต้องหาวิธีการ
ประเมินหรือเทคนิคในการประเมินที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อที่จะ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเอง และในการประเมินผลในครั้งนี้ครูผู้สอนบาง
ท่านยังม่ายทราบถึงขั้นตอนหรือเครื่องมือที่หลากหลายหรือยังเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน
การเรียนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้งานวัดผลและประเมินผลจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะ
การวัดผลและประเมินผลการเรียนสาหรับครู และเพื่อเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพในการวัดผลและ
ประเมินผลการจัดการสอนได้อย่างถูกต้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาทักษะการวัดผลและประเมินผลการเรียนสาหรับครู
5.2 เพื่อเป็นการเพิ่มระดับคุณภาพในการวัดผลและประเมินผลการจัดการสอนได้อย่าง
ถูกต้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมโครงการ ฯ จานวน 35 คน
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,200 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์
8.2 ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
9. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนมีทักษะการวัดและประเมินผล
9.2 ครูผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
10.2 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววราภร จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและ
การประยุกต์ใช้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) พุ ท ธศั ก ราช 2556 และหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. พ.ศ.2557 กาหนดให้รายวิชา หมวดวิชาชีพไปจัดสอนและฝึกงาน
ในสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ภาคเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดหลัดสูตร จึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องอบรมคุณธรรมจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ และความปลอดภัยแก่นักเรียน
นักศึกษาก่อนที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ
การฝึกงาน เป็นการเสริมทักษะและประสบการณ์ให้เตรียมพร้อมสาหรับการทางานทั้งใน
ระหว่างการศึกษาและภายหลังการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้นาความรู้จากภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกการ
ปฏิบัติในระยะเวลาที่กาหนด ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้นักศึกษาเห็นภาพที่แท้ จริงในการ
ท างาน ซึ่งจะช่ ว ยให้นัก ศึ ก ษาเข้า ใจความต้ อ งการที่ แท้ จ ริ ง ในการท างานทั้ ง จากตนเองและสถาน
ประกอบการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และสถานประกอบการทั้งเป็นการเตรียมสภาพ
ความพร้อมของผู้ฝึกงานในด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การทางานในสภาพจริง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อกาหนด
ของสถานศึกษา และสถานประกอบการ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบในการ
ฝึกงาน
5.3 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาสามารถพั ฒ นาตนเองให้ เ หมาะสมกั บ งานตามความรู้
ความสามารถ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการฝึกงาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
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 ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผน
กุมภาพันธ์ 2564
7.3 ดาเนินการ
มีนาคม 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล
กรกฎาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของ
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 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไข
การเรียนระบบทวิภาคี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววราภร จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ โดย
กระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งด้านการผลิตและบริการของประเทศ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศผู้เรียนระบบทวิภาคีและผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคีรายได้ระหว่างเรียน สวัสดิการที่ผู้เรียนจะได้รับ และ
การทาสัญญาการฝึกอาชีพระหว่างผู้เรียน ผู้ปกครอง กับสถานประกอบการ โดยมีสถานศึกษาเป็นพยาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความเข้าใจเงื่อนไขการเรียนระบบทวิภาคี รายได้ระหว่างเรียน และสวัสดิการที่
ผู้เรียนจะได้รับจากสถานประกอบการต่างๆ
5.2 เพื่ อ ท าสั ญ ญาการฝึ ก อาชี พ ระหว่ า งสถานศึ ก ษา สถานประกอบการ ผู้ เ รี ย น และ
ผู้ปกครอง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.2 เชิงปริมาณ
6.2.1 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ระบบทวิภาคี สาขางานเทคนิคยานยนต์ , สาขางาน
ไฟฟูากาลัง, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอร์ฯ
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7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ

ตุลาคม 2563

7.2 ประชุมวางแผน

มกราคม 2564

7.3 ดาเนินการ

กุมภาพันธ์ 2564

7.4 สรุปผล ประเมินผล

พฤษภาคม 2564

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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 ทาสัญญาการฝึกอาชีพร่วมกัน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.3 แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
10.4 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววราภร จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทาให้นักเรียน
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงได้ การจัดการให้นักเรียน นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
โดยได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรที่มุ่งให้แนวคิดและแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษา ทาให้ได้รับประสบการณ์จริง
และสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาอาจต้องพบ
อุ ป สรรคและปั ญ หาต่ า งๆ มากมาย การจั ด อาจารย์ อ อกนิ เ ทศการฝึ ก งานในสถานประกอบการ
เพื่อที่จะให้คาแนะนาช่วยเหลือนักศึกษาเป็นสิ่งที่สาคัญยิ่ง ตลอดจนประเมินผลนักศึกษาที่ชัดเจนจะทา
ให้การฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงใน
สถานประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้นาสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการทางาน และมีความภูมิใจในวิชาชีพ เพื่อ
เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
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 ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ

ตุลาคม 2563

7.2 ประชุมวางแผน

พฤษภาคม 2564

7.3 ดาเนินการ

กรกฎาคม 2564

7.4 สรุปผล ประเมินผล

สิงหาคม 2564

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้นาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จากสถานการณ์จริงในสถาน
ประกอบการ มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้นาสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการมาร่วมแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ
10.2 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววราภร จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ได้กาหนดให้ผู้เรียนสายอาชีพทุกคนต้องออก
ฝึกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ตรงในการเรียนวิชาชีพ
จากสถานประกอบการจริง ผู้เรียนจะได้นาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากที่เรียนในสถานศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมทางานกับบุคคลภายนอกเป็นการเตรียมตัวสู่อาชีพ
อย่างมีคุณภาพ
ดังนั้น งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
การนิเทศ จึงได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
เพื่ อใช้ เป็นกรอบในการปูอ งกันปัญหาที่ เกิด ขึ้นระหว่ างที่นัก ศึก ษาออกฝึก งาน และช่ ว ยเสริ ม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อออกนิเทศ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
5.2 เพื่ อ เยี่ ย มเยื อ นและให้ ก าลั ง ใจแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาฝึ ก งานและฝึ ก อาชี พ ในสถาน
ประกอบการ
5.3 เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมกับสถานประกอบการ หรือประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับนักเรียน นักศึกษา
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
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 (ฝึกอาชีพภาคเรี ยนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ

ตุลาคม 2563

7.2 ประชุมวางแผน

มีนาคม 2564

7.3 ดาเนินการ

เมษายน 2564

7.4 สรุปผล ประเมินผล

กรกฎาคม 2564

8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววราภร จันทร์ชัย หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานศึกษาจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน จากสถาน
ประกอบการหน่วยงาน ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของสถานประกอบการ
หน่วยงาน ชุมชน จึงได้เสนอโครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน
ที่มีต่อนักเรียน นักศึกษา ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของสถานประกอบการ หน่ว ยงาน ชุ ม ชน ที่ มี ต่ อ นัก เรี ย น
นักศึกษาฝึกงานด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
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 ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ

ตุลาคม 2563

7.2 ประชุมวางแผน

มีนาคม 2564

7.3 ดาเนินการ

เมษายน 2564

7.4 สรุปผล ประเมินผล

กรกฎาคม 2564
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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 จัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการพัฒนาห้องสมุด
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤตธน บุญลือ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสาคัญแห่งหนึ่ง และเป็นสถานที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
ต่าง ๆแก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจ เป็นแหล่งที่สามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองนอก
ห้องเรียน เป็นที่พักผ่อน คลายเครียด และยังฝึกให้นักเรียน นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ดังนั้น งานวิทยบริการและห้องสมุด จึงได้จัดโครงการพัฒนาห้องสมุด เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาห้องสมุดให้มีความสะดวก สบายตา น่าสนใจ ทันยุคทันสมัย และเป็น
แหล่งดึงดูดใจให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับความสะดวก
สบาย สามารถดึงดูดความสนใจในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
5.2 เพื่อให้ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับการพัฒนาทีด่ ียิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร้อยละ 80
ได้รับความสะดวก สบายในการเข้าใช้บริการห้องสมุด
6.1.2 ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ร้อยละ 80
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับความ
สะดวก สบายในการเข้าใช้บริการของห้องสมุด
6.2.2 ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ดาเนินงาน ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7.2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทาโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับความสะดวก สบาย
สามารถดึงดูดความสนใจในการเข้ามาใช้บริการห้องสมุด
9.2 ห้องสมุดวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับการพัฒนาทีด่ ียิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จ านวนนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทยที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการส่งเสริมภาษาไทย
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายกฤตธน บุญลือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ทดี่ ีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระ และดารงชีวติ ร่วมกันในสังคมประชาชาติได้
อย่างสันติ ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ
ไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใช้สื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายไม่ว่า
จะเป็นการแสดงความคิด ความต้องการและความรู้สึกต่างๆ คาในภาษาไทยย่อมประกอบด้วยเสียง รูป
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพ
วัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิด
ความชานาญ ไม่วา่ จะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการดูสอื่ ต่างๆ รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ทางภาษา
ดังนั้น งานวิทยบริการและห้องสมุด จึงได้เห็นควรโครงการส่งเสริมภาษาไทย เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดภาษาไทยให้ถูกต้อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทักษะการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจ
ในการองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 มีทกั ษะการใช้ภาษาไทยดียงิ่ ขึ้น
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจ
ในการองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการใช้ภาษาไทยดียิ่งขึ้น
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจในการองค์
ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สถานที่ดาเนินงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7.2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 บาท
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีทักษะการใช้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีความเข้าใจในการองค์ความรู้
เกี่ยวกับภาษาไทย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการการใช้งานแฟลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
(Digital Education Excellence Platform:DEEP)
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายวิหก ปัฒไทสงค์ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพือ่ การเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องพัฒนา
เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านสื่อ
การเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ศกึ ษาค้นคว้า
5. วัตถุประสงค์
5.1. เพื่อให้ครูมีความรู้ความชานาญในการใช้งานระบบ DEEP
5.2. เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้งานระบบ DEEP ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพนครไทยจานวน 34 คน มีความรู้ความชานาญในการใช้
งานระบบ DEEP
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูและนักเรียนใช้งานระบบ DEEP ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน พฤศจิกายน 2563

7.3 ดาเนินการ

เดือน มกราคม 2563

7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
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 ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งาน สามัญสัมพันธ์ ฝุาย วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษามาตรฐานที่ 2 ด้านการจัดการอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งด้ ว ยห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารภาษาอั ง กฤษยั ง ไม่ มี ผ้ า ม่ า นที่ ปู อ งกั น แสงแดด เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน จึงขออนุญาต จัดโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปูองกันแสดงแดดเพราะในห้องมีคอมพิวเตอร์
5.2 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความร้อนของห้อง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 437 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความร้อนของห้อง
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ

เดือน ตุลาคม 2563

7.2 ระยะเวลาในการดาเนินงาน

เดือน ตุลาคม 2563

7.3 ดาเนินการ

เดือน มกราคม 2564

7.4 สรุปผลและการประเมินผล

เดือน กุมภาพันธ์ 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีผ้าม่านในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 รูปเล่ม PDCA
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจ

123
โครงการ อนุรักษ์ภาษาไทยร่วมใจสืบสานวัฒนธรรม
1.ชื่อบุคคล-หน่วยงานรับผิดชอบ นายสุขเกษม ทิพย์วงษา แผนกสามัญ สัมพันธ์
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตังบ่งชี้ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติของคนไทย ทั้งเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นเอกราชมาช้า
2. ลักษณะโครงการ

นาน คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจาวัน ภาษาไทยเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการเล่าเรียนวิชาอื่นๆ ให้ได้ผลดี แต่ในปัจจุบันผลของความเจริญอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ ส่งผล
กระทบต่อการใช้ภาษาไทยอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในวัยศึกษาเล่าเรียน ทาให้ภาษาไทย
เสื่อมลงเป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และคุณค่าอันเป็นสมบัติของชาติและสืบเนื่องจากรัฐบาลได้กาหนดให้
วั น ที่ 29 กรกฎาคม ของทุ ก ปี เป็ น วั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย เห็ น
ความสาคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ช่วยกันอนุรักษ์
และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องต่อไป
อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการสืบสารและสืบทอดวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของคนไทย อาทิ
เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ศิลปะและเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่นชองไทย ให้กับคนรุ่น
ต่อไปได้เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดี
งาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับคนยุคต่อไปด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 นักเรียน นักศึกษา สามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีสว่ นร่วมในการจัด
กิจกรรม พร้อมทั้งได้รว่ มกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
5.2 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ตระนักถึงความสาคัญของวันภาษาไทย การใช้ภาษาไทย
ให้ถูกต้องและร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมไทย
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6. เป้าหมายและตัวชี้วัดสาเร็จ
เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมกิจกรรม 350 คน
7.กิจกรรม/ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
7.4 สรุปผลและประเมินผล
เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
สถานที่ดาเนินการ : วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8.งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ งบ ประมาณ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ และตระหนัก
ถึงความสาคัญของวันภาษาไทย
9.2 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย สามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทาง
วรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนรุ่นหลังและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรูปเล่ม PDCA
10.2 แบบประเมิน
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โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ,นางลัดดาวัลย์ กัว้ วิจง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นาไปใช้
ประโยชน์
4. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
ในปัจจุบันนี้การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ได้พัฒนา และมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และให้ความรู้ใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว การดาเนินการสอนของวิทยาลัย
แก่นักเรียน นักศึกษา จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเป็นกาลังของประเทศชาติในอนาคตให้มีความรู้ความเข้าใจและสนใจต่อวิชาเรียน อย่างต่อเนื่องและ
มีทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดโครงการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ตามความสามารถของตนเองและสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ ฝึกความเป็นผู้นา นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษา ยังได้ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอและได้
ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ดีมากยิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จานวน 679 คน เข้าร่วมกิจกรรม
5.2 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์และพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด
6. เปูาหมายและตัวชี้วดั
6.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จานวน 597 คน
- นัก เรี ยน นัก ศึก ษาวิ ทยาลัย การอาชีพ นครไทยมี ความกระตือรื อร้ นในการศึ กษา
ค้นคว้า และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ นาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชุมชน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ประชุมวางแผน
7.3 ดาเนินการ
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
ที่ดาเนินการ: วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
8. งบประมาณ/ทรัพยากรและแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบ ประมาณ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
- นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์และ กระบวนการคิด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
- สรุปรูปเล่ม PDCA
- แบบประเมิน
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โครงการประกวดและแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
3.1 นโยบาย สอศ. โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ข้อกาหนดที่
1.2 ความรู้ความเข้าใจในหลักการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้สามารถนามาประยุกต์ใช้ในอาชีพได้
3.2 มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนตัวบ่งชี้ที่ 3
ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
3.5 สอดคล้องกับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(3ห่วง 2 เงื่อนไข)
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นาไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจาวัน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานในการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากจะปลูกฝังอุดมการณ์และมีเจตคติที่ดีต่อ
รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์แล้ว การดาเนินการสอนของวิทยาลัยฯแก่นักเรีย น นักศึกษา จะต้อง
ควบคู่ไปกับกิจกรรมเสริมเร้าความสนใจของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกาลังของประเทศชาติในอนาคต
ให้มีความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดในทางาน การดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ จึงได้จัดทาโครงการการประกวดและ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้ ประสบการณ์
ตามความสามารถของตนเองและสร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู่ ค ณะ ฝึ ก ความเป็น ผู้ นากั บให้นั ก เรี ย น
นักศึกษาศึกษา เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตในอนาคตอย่างมีคุณภาพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ใช้ความรู้ประสบการณ์และความสนใจ เลือกทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรูต้ ่างๆด้วย
ตนเอง เพิ่มความคล่องตัวในงานปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จกั คิด รู้จกั ทา แล้วแสดงความ
คิดเห็น
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4. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และครู มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ได้ทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์
6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้โครงงาน ระดับ ปวช.1 และระดับ ปวส.1ทุกแผนกวิชา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน พฤศจิกายน 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน ธันวาคม 2564
7.4 สรุปผล ประเมินผล
เดือน ธันวาคม 2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน อุดหนุนสถานศึกษา งบ ค่าวัสดุ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยมีโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันในระดับ อศจ.
9.2 นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าของกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา และนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
9.3 นักเรียน นักศึกษา และครู มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปโครงการ PDCA
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โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวประณิสรา งูนิ่ม
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ เรียนภาษาอังกฤษ เพือ่ เพิ่มทักษะสาหรับใช้ใน
การประกอบอาชีพ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน ทาให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางตรงจากในห้องเรียน
กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน จะทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และ
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ(ภาษาอังกฤษ)
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
5.2 เพื่อเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 437 คน
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ

เดือน ตุลาคม

2563

7.2 ประชุมวางแผน

เดือน กรกฎาคม 2564

7.3 ดาเนินการ

เดือน สิงหาคม 2564

7.4 สรุปผลและประเมินผล เดือน กันยายน 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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 หัวหน้าแผนกช่างไฟฟูากาลัง
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงมาก
ขึ้น ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนอยากรู้ ได้พัฒนาทักษะและความ
ชานาญในการปฏิบัติงานเขียนแบบไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเขียนแบบไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์
2. เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียนร้อยละ80 สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนที่เรียนวิชาเขียนแบบไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยี
มากขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน

เดือน ตุลาคม 2563

7.3 ดาเนินการ

เดือน พฤศจิกายน 2563

7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤศจิกายน 2563
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 27,800บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
8.2 ค่าอาหารว่าง / ค่าตอบแทนวิทยากร
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเขียนแบบไฟฟูาด้วยคอมพิวเตอร์
9.2 นักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการปรับปรุงแผนกช่างยนต์ ปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกช่างยนต์
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงมาก
ขึ้น ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เสริมให้ผู้เรียนมี ความรู้สึกอยากเรียนอยากรู้ ได้พัฒนาทักษะและความ
ชานาญในการปฏิบัติงานในวิชาที่เรียนมากขั้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
2. เพื่อให้นักศึกษามีห้องเรียนที่สะอาดน่าเรียนมากขั้น
3. เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบแผนก
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียนในแผนก
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาในแผนกช่างยนต์ที่เข้าเรียน
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
7.3 ดาเนินการ

เดือน ตุลาคม 2563
เดือน พฤศจิกายน 2563

7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน ธันวาคม 2563
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาทีเ่ ข้ามาเรียนในแผนกช่างยนต์มากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการปรับปรุงห้องเรียนดิจิตอลเทคนิคปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝุายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงมาก
ขึ้น ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนอยากรู้ ได้พัฒนาทักษะและความ
ชานาญในการปฏิบัติงานดิจิตอลเทคนิค
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานดิจิตอลเทคนิค
2. เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียนร้อยละ80 สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนที่เรียนวิชาดิจติ อลเทคนิคเข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
7.3 ดาเนินการ

เดือน ตุลาคม 2563
เดือน พฤศจิกายน 2563

7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤศจิกายน 2563
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
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 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ปีการศึกษา 2564
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝุายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อให้นักเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงมาก
ขึ้น ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เสริมให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากเรียนอยากรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
2. เพื่อนักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียนร้อยละ80 สามารถใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีได้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน ตุลาคม 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤศจิกายน 2563
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤศจิกายน 2563
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
9.2 นักเรียนได้เข้าถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีมากขึ้น

138
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ สาขางานการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝุายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีความตระหนักและความมุ่งมันที่
จะส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มีห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบและ
ทันสมัย พร้อมทั้งเพิ่มส่วนที่ขาดเหลือในห้องปฏิบัติการ เพื่อ ให้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวได้สมบูรณ์แบบ
และ ไม่ให้แสงแดดส่งเข้าไปในห้องเรียน จึงมีความจาเป็นต้องติดตั้งผ้าม่าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้าน
การเรียน การสอน จึงขออนุญาตจัดทาโครงการประบปรุงห้องปฏิบัติการขึ้น
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันแสงแดด
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียน การสอนให้ดีขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จานวน 437 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีความพร้อมด้านการเรียนการสอน
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน ตุลาคม 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน มกราคม 2563
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเนินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบ และมาตรฐาน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 สรุปผลการดาเนินโครงการ
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โครงการ พัฒนาจิต ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา คือ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
และด้ า นภูมิคุ้ มกั นภัยจากยาเสพติ ด อย่ า งยั่ ง ยื น สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก สั ง กั ด มี หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
วิท ยาลัยการอาชี พนครไทย จึง จัด ทาโครงการพัฒนาจิต อบรมคุ ณธรรมจริย ธรรมให้กั บ
นักศึกษาระดับชั้นปวช. และระดับชั้น ปวส. เพื่อเป็นการสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบาย 3 ดี
2. เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษา ร้ อ ยละ 80 เข้า ร่ ว มโครงการพั ฒนาจิ ต ค่ า ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
6.1.2 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม นามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ
ของตนและการอยู่ร่วมกันในสังคม ร้อยละ 80 ของจานวนนักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการฝึก และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน พฤษภาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึกและ
เสริมสร้างการเป็น พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ในด้านการรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็ บ จากแบบสอบถาม ข้ อ มู ล แบบประเมิ น ผลโครงการพั ฒ นาจิ ต ค่ า ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรมทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร
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โครงการ อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 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 จึงจัดทาโครงการอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ดี
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นาที่ดี ผูต้ ามทีด่ ี ระเบียบวินัย ความ
อดทนการเสียสละ
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มกราคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน มีนาคม 2564

144
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
9.3 ผู้เรียนพัฒนาตนเองด้านการเป็นผู้นาที่ดีผู้ตามที่ดีระเบียบวินัยความอดทนการเสียสละ
ได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร
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โครงการ วันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา คือ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
และด้ า นภูมิคุ้ มกั นภัยจากยาเสพติ ด อย่ า งยั่ ง ยื น สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก สั ง กั ด มี หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกถึงความเป็นไทยให้กับนักเรียน นักศึกษาเกิดความ
เคารพรัก สานึกถึงความเป็นคนไทย และเป็นการสนองนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
5.2 เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสาคัญของวันสาคัญ
ทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสานึกรักในในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแสดงความความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน ธันวาคม 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน กันยายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแสดงความความจงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็ บ จากแบบสอบถามข้ อ มู ล แบบประเมิ น ผลโครงการวั น ส าคั ญ ทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
รายงานผลต่อฝุายบริหาร
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โครงการ ไหว้ครูช่าง และครูสามัญ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ก ระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนยุ ทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา คือ มุ่ ง
พัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
และด้ า นภู มิ คุ้ ม กั น ภั ย จากยาเสพติ ด อย่ า งยั่ ง ยื น สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก สั ง กั ด มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการวันไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจาปีการศึกษา
2564 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ดี
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการวันไหว้ครูช่าง และครูสามัญ
6.1.2 ส่งเสริมปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม แสดงความ
กตัญญูต่อครู
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม
แสดงความกตัญญูต่อครู
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มิถุนายน 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มิถุนายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กรกฎาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการวันไหว้ครูช่าง และครูสามัญ
ทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร

149
โครงการ กีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา คือ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้าน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการกีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ขึ้น เพื่อเป็น
การสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ดี
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการกีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทย
6.1.2 นักเรียน นักศึกษาได้รว่ มกันจัดกิจกรรมได้รับการปลูกจิตสานึกด้านการทางานเป็นทึมมี
น้าใจเป็นนักกีฬา
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ร่วมจัดกิจกรรมในด้าน
การทางานเป็นทีมและการอยู่รว่ มกันในสังคม
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน พฤศจิกายน 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน มีนาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการกีฬาสี วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร
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โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้นา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา คือ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และ
ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้าน
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริมภาวะผู้นา ขึ้น เพื่อ
เป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ดี
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริม
ภาวะผู้นา
6.1.2 ผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนสานึก
ร้อยละ 80
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนมีประชาธิปไตย ต่อต้านการทุจริต ซือ้ สิทธิ์ขายเสียง อยู่ในมโนสานึก
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กรกฎาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กันยายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ส่งเสริม
ภาวะผู้นา ทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร
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โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย และด้ านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยืน ทุกสังกัดทุกสถานศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็น
ไทยและด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ดี
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
6.1.2 สถานศึกษาได้พฒ
ั นาเป็นสถานศึกษาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยม และวินัยอันดี
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กันยายน 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กันยายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ทาสรุป
รายงานผลการจัดทาโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร
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โครงการ ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและ
แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ดี
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
5.3 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกในด้านวิชาชีพ
5.4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ
ระดับสถาบันและระดับภาค
5.6 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ถ่ายทอดประสบการณ์แก่สมาชิกองค์การนักวิชาชีพ
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กันยายน 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กันยายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน ตุลาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม ระเบี ย บวิ นั ย ปลู ก จิ ต ส านึ ก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการสถานศึกษาคุณธรรม ทาสรุป
รายงานผลการจัดทาโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร
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โครงการ ปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากรป่าไม้
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นไทย และด้านภูมิคุ้ มกันภัยจากยาเสพติด อย่างยั่งยื น สถานศึกษาทุกระดับ ทุก สังกั ด มี หน้า ที่
ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ระดับ 3 ดี
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากรปุาไม้ ประจาปี
การศึกษา 2563 เพื่อสนองนโยบาย 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามนโยบาย 3 ดี
5.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ด้านประชาธิปไตย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด
5.3 เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง และส่งเสริมทรัพยากรปุาไม้ ให้คงอยู่
5.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตสานึกรักและหวงแหนในทรัพยากรปุาไม้
5.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนเกิดจิตสานึกอันดีในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กันยายน 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กันยายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
9.2 ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกจิตสานึก
เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
9.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง และอนุรักษ์ปุาไม้ให้คงอยู่
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 เก็บจากแบบสอบถาม ข้อมูลแบบประเมินผลโครงการปลูกจิตสานึกรักษาทรัพยากรปุา
ไม้ทาสรุปรายงานผลการจัดทาโครงการ รายงานผลต่อฝุายบริหาร
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โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางแสงเดือน บุญมีจิว / งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ดาเนินการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2564 งานครูที่ปรึกษา จึงได้จัดโครงการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ขึ้น เพื่อเป็นการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจถึงกฎ ระเบียบ และการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ผู้ บริ ห ารและคณาจารย์ ของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทยได้ มี โ อกาสพบปะ
ผู้ปกครองของ และนักเรียน นักศึกษา อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าเมื่อนักศึกษา ศึกษาอยู่
ในวิทยาลัยการอาชีพนครไทยแล้วจะเป็นนักศึกษา ที่พร้อมด้วย “คุณธรรม แลคุณวุฒิ” ตามปณิธาน
ของวิทยาลัยฯ ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการพบปะ กับผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
5.2 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รบั ทราบถึงกฎ ระเบียบของวิทยาลัยฯ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ปีการศึกษา 2564 ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ
1.ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้รับข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับ
นักเรียน นักศึกษา
2. นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาใหม่ ไ ด้ รั บ การปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการปฏิ บั ติ ต นในระดั บ
การศึกษาประกาศนียบัตร

160
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน กรกฎาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลและประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู
9.2 ผู้ปกครองรู้และเข้าใจกฎระเบียบวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
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โครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมครูที่ปรึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางแสงเดือน บุญมีจิว/งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
งานครูที่ปรึกษาจึงได้จัดทาโครงการจัดเตรียมความพร้อมมุมที่ ปรึกษา ของทุกสาขางานเพื่อให้ครูที่
ปรึกษาได้ให้การดูแลแก้ไขปัญหาของผู้เรียนสามารถดาเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดกี ับนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อให้ครูตดิ ตาม ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นไปในทางที่ดีและถูกต้อง
5.3 เพื่อให้ครูเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆแก่นักเรียน
นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
ทุกสาขาวิชามีมุมให้คาปรึกษาประจาแผนก
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5
2. นักเรียน นักศึกษา ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีเจตคติทดี่ ตี ่อครู
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน กรกฎาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลและประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และทุกสาขางานมีมุมให้
คาปรึกษาที่มีความพร้อมในการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางแสงเดือน บุญมีจิว/งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ
พูดคุย และรับฟังปัญหาและวิ ธีแก้ปัญหาจากผู้ปกครองและตัวนักเรีย น นักศึก ษาเพื่อ การกาหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและทาให้การดูแลแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนสามารถดาเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
5.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงปัญหาของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันหาทาง
แก้ไข
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกคนได้รับการออกเยี่ยมบ้านจากครู
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5
2. นักเรียน นักศึกษา ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีเจตคติทดี่ ตี ่อครู
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน กรกฎาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลและประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู
9.2 ครูเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
9.3 ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
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โครงการติดตามผู้เรียนออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางแสงเดือน บุญมีจิว/งานครูที่ปรึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 จนทาให้ออกกลางคัน นั้น
ดังนั้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคันได้รับการติดตามให้กลั บเข้าสู่ระบบการศึกษา
งานครู ที่ปรึกษาจึ งได้จั ดทาโครงการติด ตามผู้ เรี ยนออกกลางคั นกลับเข้าสู่ร ะบบการศึกษา เพื่ อให้
นักเรียน นักศึกษาได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ออกจากระบบการศึกษาหรือออกกลางคันได้กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา มีพฤติกรรม และผลการเรียน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาที่ออกกลางคัน เกินร้อยละ 5 กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2563
ได้รับการติดตามให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผน
เดือน กรกฎาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลและประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากสานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาที่ออกจากระบบการศึกษา หรือออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้มีนักเรียน นักศึกษา
ที่มาพักอาศัยหอพักในวิทยาลัยฯ และภายนอกวิท ยาลัยฯ เป็นจานวนมาก ทาให้การดูแลนักเรีย น
นักศึกษาดังกล่าวเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง อาจทาให้เกิดปัญหาที่จะก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อย นั้น
งานปกครอง จึงได้จัดทาโครงการตรวจเยี่ยมหอพัก เพื่อตรวจเยี่ยม ดูแลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่
ในหอพักให้ไม่ก่อปัญหาต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมในบริเวณใกล้เคียง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อตรวจเยี่ยม และดูแลนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาหอพักมากกว่า 80% ได้รับการติดตาม ดูแล
6.1.2 ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาหอพักลดลง
6.1.3 นักเรียน นักศึกษาหอพักได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 งานปกครอง ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก
6.2.2 ลดปัญหาการมั่วสุม (ยาเสพติด การอยู่ร่วมกันฉันท์สามี-ภรรยา), ปัญหาเสียงดัง
รบกวนชาวบ้านทีพ่ ักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กันยายน 2563
7.3 ดาเนินการ
เดือน มกราคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 งานปกครอง ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่อยู่หอพัก
9.2 ลดปัญหาการมั่วสุม (ยาเสพติด การอยู่รว่ มกันฉันท์สามี-ภรรยา), ปัญหาเสียงดังรบกวน
ชาวบ้าน
9.3 ลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐดนัย จันทร์ศรี งานปกคอรง
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ปัญหายา
เสพติดในประเทศไทยกาลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การ
แก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถสาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยการดาเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่
จาเป็นที่จะต้องอาศัยกาลังจากทุกฝุายช่วยกระตุน้ เร่งรณรงค์ เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องกับนักเรียน ในการควบคุม ดูแลและปูองกันปัญหาดังกล่าวจะช่วยให้
นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง
งานปกครอง ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้มีการจัด
กิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และนักเรียน นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้ทันพิษภัยของยาเสพติด
5.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ของวิทยาลัยฯ ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหา
6.2.2 เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การ
เสพยาเสพติด
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มิถุนายน 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มิถุนายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กรกฎาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดวิธีการหรือแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
9.2.2 เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวร่วมในการปูองกันปราบปราม การเสพยา
เสพติดของสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการตรวจหาสิ่งเสพติด และอาวุธในสถานศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐดนัย จันทร์ศรี งานปกคอรง
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันปัญหานักเรียน นักศึกษาก่อการทะเลาะวิวาทกันทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน
และต่ า งสถานศึ ก ษาได้ เ กิ ด ขึ้น บ่ อ ยครั้ ง ท าให้มี นัก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ บาดเจ็ บ ทั้ ง ร่ า ยกายและ
ทรัพย์สิน ทาให้เป็นปัญหา ที่ส่งผลสถานศึกษาและต่อสังคม ชุมชน นั้น
งานปกครอง จึงได้จดั ทาโครงการตรวจหาสารเสพติด และอาวุธของนักเรียน นักศึกษาแต่ละ
ชั้นปี เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าวข้างต้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อตรวจหาสารเสพติด และอาวุธต่างๆ
5.2 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาไม่ก่อการทะเลาะวิวาท และไม่พกพาอาวุธเข้ามาในสถานศึกษา
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการดูแล และเอาใจใส่ในด้านพฤติกรรม ความประพฤติตน
ให้ถูกระเบียบ วินัยของสถานศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
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
ตนให้ถูกระเบียบ วินัย
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กรกฎาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กรกฎาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
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 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมโครงการ
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการ “บูรณาการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภายนอก”
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐดนัย จันทร์ศรี งานปกครอง
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ :
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน /หลักการและเหตุผล :
“ยาเสพติด” ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสาคัญของประเทศ ที่ต้องได้รับการ
แก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะรัฐบาลจึงได้ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา
สาคัญ ซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กาหนดให้การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยา
เสพติด ตามคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 159/2557 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อานวยการ
ปูองกันและปรายปรามยาเสพติดแห่งชาติ ให้มีการเฝูาระวังยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องจากเด็ก และ
เยาวชนในวันที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้าง
การยอมรับ และมีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทาสิ่งท้าทาย เป็นผลทาให้นักค้ายาเสพติด
มุ่งเปูาหมายไปที่เด็กและยาวชน
ดังนั้น งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงได้จัดบูรณาการปูองกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางความคิด และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างเครือข่ายผู้นา
นักเรียน นักศึกษาในการต่ อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
ตลอดจนปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับ
นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียน นักศึกษา
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นานักเรียน นักศึกษาในการต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
5.4 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับพัฒนาและเสริมสร้างพฤติกรรมเชิง
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 90 ได้รับพัฒนาคุณภาพชีวติ และทักษะทาง
ความคิด และสร้างภูมิคมุ้ กันทางจิตใจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับพัฒนาและเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
6.2.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางความคิด และสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ
7. กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา / สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มิถุนายน 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มิถุนายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
รองบประมาณสนับสนุน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางความคิด และสร้างภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
9.3 วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ต่อต้านและปูองกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก
9.4 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เยาวชนในสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
10.2 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารภายในวิทยาลัยฯ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายณัฐดนัย จันทร์ศรี / งานปกครอง
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานปกครอง วิทยาลัยการอาชีพนครไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และภารกิจหลักในการ
กากับ ดูแล ควบคุม และจัดระเบียบความเรียบร้อยและปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งในการ
ปฏิ บัติ หน้า ที่ ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งในภารกิ จ นั้น ปัจ จั ย หลั ก ที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะ
สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของงานปกครองเกิดผลสัมฤทธิ์คือ ระบบการติดต่อสื่อสาร
ดังนั้น งานปกครองจึงได้ดาเนินการโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถดาเนินการตามภารกิจงานต่างๆ ได้สาเร็จลุล่วงโดยเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และสนับสนุนภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานปกครองทุกแผนกในการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานใน
สภาวะปกติและในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้สะดวก รวดเร็วทั่วถึงกัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานปกครองสามารถดาเนินการตามภารกิจงานต่างๆ ได้สาเร็จลุล่วงโดย
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานบริหารจัดการในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานปกครองให้ดียิ่งขึ้น
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
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 ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน พฤษภาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มิถุนายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ในด้านอานวยการความเรียบร้อยและปลอดภัยในการรับรู้ข่าวสารของ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษาได้รวดเร็ว ทั่วถึง
9.2 การเข้าถึงข่าวสารของเจ้าหน้าที่งานปกครอง สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา
กรณีเกิดเหตุตา่ ง ๆ ในการควบคุม ดูแลความสงบ เรียบร้อย
9.3 ทาให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่งาน
ปกครองสามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการผู้เข้าร่วมโครงการ
10.2 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการทางานของผู้สาเร็จการศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอนุวัตร พลขันธ์ / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
1.1 ด้านความรู้ 1.2 ด้ า นทั ก ษะและการประยุ ก ต์ ใ ช้ 1.3 ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
ของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย ที่ มี ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ ความสามารถในการปฏิ บัติ ง านและการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภาวะที่ดี
5. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และนาข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่สถาน
ประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ข้อมูลความความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน สิงหาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กันยายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานประกอบการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมาก ต่อผู้สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา
2562 ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
9.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานประกอบการ
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียนในปัจจุบันนั้นมีการดาเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมหลายๆเรื่อง
รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไม่คานึงความสามารถและความถนัดความชอบที่
แท้จริง การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสายการเรียนที่ตนเลือกทั้งเนื้อหาสาระการเรีย นใน
สาขาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลหลังสาเร็จการศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ งานแนะแนวและจัดหางาน ฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจึงได้จัดทาโครงการ
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาใหม่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการเรียนสายอาชีพและเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนให้กับวิทยาลัยการอาชีพนครไทยต่อไป
5. วัตถุประสงค์
เพื่อแนะแนวแนะแนวการศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตามโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
และสพม.ในเขตอาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ
สพม.ในเขตอาเภอนครไทย และอาเภอชาติตระการ
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ในปีการศึกษา 2564 มี
จานวนเพิ่มขึ้น
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มกราคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน เมษายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดับชั้น ปวช. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความตระหนักตรงกับสายอาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ เพิ่มขึ้นในแต่ละแผนกวิชา
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
เข้าใจแนวประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานศึ กษาจึงมีความจาเป็นต้องมีการจัดโครงการปฐมนิเทศ
กับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง เพื่อความเข้าใจ รวมถึงแนวปฏิบัติอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
นักเรียนนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง และสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย ข้อปฏิบัติของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย กับ
นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2564
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2564
6.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะเข้าศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบวินัย ข้อ
ปฏิบัติของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยก่อนจบการศึกษา
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน พฤษภาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน มิถุนายน 2564

182
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานศึกษา
9.2 นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองมีความไว้วางใจในสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ

183
โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอนุวัตร พลขันธ์ / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และปวส.นั้น นอกจากจะมีความรู้ในวิชาชีพ
แล้วยังต้องมีความรู้ และข้อมูลในด้านการศึกษาต่อ และก้าวสู่โลกของอาชีพหรือการทางาน เช่น การหา
งาน การสมัครงาน และปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียน การปัจฉิมนิเทศจึงเป็ นวิธีการให้
ข้อมูลงานอาชีพได้
5. วัตถุประสงค์
เพื่อนักเรียน นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานหรือ
การศึกษาต่อก่อนจบการศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
6.2 เชิงคุณภาพ
นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางาน หรือ
การศึกษาต่อก่อนจบการศึกษา
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มกราคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน มีนาคม 2564

184
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้สาเร็จการศึกษาพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ
9.2 ผู้สาเร็จการศึกษาทุกระดับชั้นปี ได้รับข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
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โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอนุวัตร พลขันธ์ / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของ
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจึงต้องติดตามผล
ผู้สาเร็จการศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ตลอดจน
สารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพื่อจะนาข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
6.2 เชิงคุณภาพ
ข้อมูลของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน พฤษภาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564

186
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564 งบดาเงินงาน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ข้อมูลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
9.2 ได้รับข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
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โครงการระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอนุวัตร พลขันธ์ / งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 2.1 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่อ งจากสภาพสั งคมและครอบครั ว ของนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย
ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 20 ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน
การศึกษา จากปัญหาดังกล่าวทางงานแนะแนวและจัดหางานจึงได้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อมอบให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็นการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาลัยฯกับชุมชนและองค์กรต่างๆในอาเภอนครไทย ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
ชุมชนเห็นความสาคัญต่อการจัดการศึกษา
5. วัตถุประสงค์
เพื่อระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละของการระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
มีการระดมทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กันยายน 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน กันยายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน ตุลาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯ
กับชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และชุมชนเห็นความสาคัญต่อการศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรูปเล่มโครงการ PDCA
10.2 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ
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โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษากองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายอนุวัตร พลขันธ์/งานครูแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 หรือแนวทางแก้ไขปัญหาจาเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาจะต้องพบปะ
พูด คุ ย และรั บฟั งปัญหาและวิ ธี แก้ ปัญ หาจากผู้ ปกครองและตั วนัก เรีย น นัก ศึ ก ษาเพื่ อ การก าหนด
มาตรการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคลและทาให้การดูแลแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนสามารถดาเนินการได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
5.2 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองทราบถึงปัญหาของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันหาทาง
แก้ไข
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยทุกคนได้รับการออกเยี่ยมบ้านจากครู
6.2 เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 5
2. นักเรียน นักศึกษา ดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีเจตคติทดี่ ตี ่อครู
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ 2564
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อครู
9.2 ครูเป็นที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
9.3 ครูร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือปัญหาและสัมมนานักเรียน นักศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
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โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของคนเราที่แตกต่างกันและการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรา
แตกต่างกันและยุคปัจจุบันนี้ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การกินอาหารที่ไม่สะอาด มลพิษที่เกิดจาก
การจราจร การเผาขยะ จึงทาให้ยุคปัจจุบันนี้เกิดการเจ็บปุวยได้ง่าย ยาจึงเป็นสิ่งจาเป็นและเป็นปัจจัยที่
ขาดไม่ได้
ดังนั้น งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเจ็บปุวยของ
นัก เรี ยน นัก ศึ ก ษาจึ งจั ด ท าโครงการจั ด ซื้ อ เวชภั ณ ฑ์ ย านี้ขึ้นมา เพื่ อ จั ด หายาสามั ญ ประจ าบ้า นมา
ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
5. วัตถุประสงค์
5.1.เพื่อให้สถานศึกษามียาสามัญประจาบ้านและวัสดุครุภัณฑ์ด้านการปฐมพยาบาลไว้บริการ
ผู้เรียนและบุคลากรด้านสุขภาพอนามัย
5.2. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลเป็นแหล่งให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงประมาณ
6.1.1 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษามี ย าสามั ญ ประจ าบ้ า นและวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ด้ า นการปฐม
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 ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มีนาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤษภาคม 2564
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้รับประทาน
ยาอย่างถูกวิธี และปลอดภัย
9.2 นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ห่างไกลจาก
การเจ็บปุวยเบื้องต้น
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษา
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบายให้สถานศึกษารณรงค์ปูองกัน แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด
ซึ่งปัจจุบันสิ่งเสพติดคุกคามเยาวชนโลกเป็นสารที่ทาให้ผู้เสพมีสุขภาพอนามัยที่เสื่อมโทรม และตายใน
ที่สุด ทาให้การพัฒนาประชากรประสบปัญหาอันเป็นภัยที่ร้า ยแรงในสังคม เป็นผลให้ครอบครัวต้อง
สูญเสียสมาชิกจากการเจ็บปุวย ทั้งอุบัติเหตุและเงินทองในการปูองกัน บาบัด รักษาฟื้นฟูผู้ติดยา
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว ตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไปและสอดคล้องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้มีความพอประมาณ รู้จักการประมาณตน มีเหตุผลบนพื้นฐานความ
ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัวพร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆทั้งภายในและภายนอก
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
งานสวัสดิการฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหายาเสพติดในนักเรียน นักศึกษาเป็นสาคัญ
โดยมุ่งเน้นการตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นักเรียนรู้เข้าใจและห่างไกลปลอด
สารเสพติดอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการตรวจสารเสพติดในนักเรียน นักศึกษานี้ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
5.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
5.3 เพื่อให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ได้รับการตรวจหาสารเสพติด
6.1.2 นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมา
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6.2.2 นักเรียน นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน พฤษภาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มิถุนายน 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน สิงหาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
9.2 นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา
9.3 นักเรียนปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการการพัฒนางานสวัสดิการ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ส าหรั บ งานให้ บ ริ ก ารด้ า นอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และบริ ก ารด้ า น
สาธารณูปโภคต่างๆ ของงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย
การอาชี พ นครไทยยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอ ส าหรั บ ให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง ในบางครั้ ง ต้ อ งไปยื ม วั ส ดุ อุ ป กรณ์ จ าก
หน่วยงานภายนอก
งานสวัสดิการฯ จึงเห็นเล็งว่าควรจัดทาโครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างเพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจากวัสดุ อุปกรณ์บางชนิดเกิดการ
ชารุด เสียหายได้ ทาให้วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และไม่ประสบผลสาเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ เพื่อ
รองรับการจัดกิจกรรม / โครงการ/งานต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ที่จะเกิดขึ้น ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้งานสวัสดิการฯ มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการบริการสาหรับกิจกรรม/โครงการ/
งานต่าง ๆ
5.2. เพื่อลดปัญหาในการขาดวัสดุ อุปกรณ์ และช่วยการดาเนินงานไปได้ด้วยดี
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาขอใช้บริการ ร้อยละ 80 ได้รับความสะดวก สบาย มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆอย่างพอเพียง
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1

นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครไทย และ

บุค คลภายนอกที่ เข้า มาขอใช้ บริ การได้ รั บความสะดวก สบาย มีวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ใ นการจัด กิ จ กรรม/
โครงการ/งานต่าง ๆอย่างพอเพียง
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มกราคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน มกราคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ขอใช้บริการได้รับความสะดวก สบาย มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆอย่าง
พอเพียง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวอาลิษา เมืองพระฝาง งานสวัดิการนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องพยาบาลเป็นแหล่งสาคัญแห่งหนึ่งสาหรับการบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เนื่องจากเป็นแหล่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายใน
วิทยาลัยฯ
ดั งนั้ น งานสวั สดิ ก ารนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ เ ล็ ง เห็น ถึง ความส าคั ญ ของการเจ็ บปุ ว ยขอ ง
นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย จึงจัดทาโครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใน
การรักษาพยาบาลขึ้น เพื่อใช้ในการดาเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างแหล่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้สมบูรณ์ ทันสมัย ปลอดภัย
5.2 เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อนักเรียน – นักศึกษาและบุคลากรปุวยหรือได้รับอุบัตเิ หตุ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ:
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร้อยละ 80 ได้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่
จาเป็นต่อการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้มวี ัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นในการใช้ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่สมบูรณ์ ทันสมัย ปลอดภัย
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
เดือน ตุลาคม 2563
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เดือน มีนาคม 2564
7.3 ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม 2564
7.4 สรุปผลประเมินผล
เดือน พฤษภาคม 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.2564
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 9,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย มีวัสดุ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สมบูรณ์
ทันสมัย ปลอดภัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จานวนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
10.3 สรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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โครงการ ฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางรัตณาวรรณ์ โพธิ์ปลัด เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ ฯ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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
งานโครงการพิ เศษ และการบริ ก ารชุ ม ชน จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการฝึ ก อาชี พ 108 อาชี พ ขึ้น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
5.2 เพื่อสร้างแหล่งแหล่งเรียนรู้ และและทักษะอาชีพที่หลากหลาย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน และประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ 108 อาชีพให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดาเนินงาน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
7.2 จัดฝึกอบรมอาชีพ 108 อาชีพ
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ดูแลรักษาและพัฒนา
ทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุง รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานใน
ชุมชน
5.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะไปใช้ได้จริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์ จากการนา
ความรูท้ างวิชาการ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ดาเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It
Center) ศูนย์ถาวร อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พุทธศักราช 2555-2558 ที่ส่งเสริมให้มีศูนย์อบรมอาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สามารถเรียนรู้ หาประสบการณ์ก่อนไป ประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอาชีพ จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างประจาชุมชน เพื่อฝึกฝนฝีมือ และการสร้างทักษะในการ
ให้บริการแก่ประชาชน กลยุทธ์ในการดาเนินงาน 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 อาชีพที่สามารถนาไปหา
รายได้เสริมได้
5.4 เพื่อพัฒนา (Top Up) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะไปใช้ได้จริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์ จากการนา
ความรูท้ างวิชาการและทักษะไปใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น รองบประมาณ ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9.2 ประชาชนได้ รั บ การฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ เ สริ ม ให้ กั บ ครอบครั ว 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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายในด้านการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ ต่อเนื่องทั้งระบบอย่างยั่งยืน ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาล เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามแนวทางสาคัญในการดาเนินงานทศวรรษความปลอดภัยทาง
ถนน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดให้การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น"วาระ
แห่งชาติ” ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดาเนินการอย่างเข้มข้น ในทุกพื้นที่และวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่อาเภอนครไทย ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ งานโครงการพิเศษ และการบริการ
ชุมชนจึงได้จัดทาโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 2564 ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน
5.2 เพื่ อ สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความสามารถ มีประสบการณ์มีสมรรถนะและมีความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะไปใช้ได้จริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้ารับบริการได้รับการให้บริการในด้านการตรวจเช็คยานพาหนะในช่วง
เทศกาล
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดาเนินงานระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ถึง เมษายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในด้าน
การให้บริการประชาชนในด้าน การให้บริการประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพา
ตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน ให้มากที่สุด ทั้งในด้ านความรู้ทางด้านช่าง
การจัดทาบัญชีครัวเรือน ความรู้ในด้าน IT

ดังนั้น งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดทา

โครงการอาชีวบริการวิชาชีพ ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน
5.2 เพื่ อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และทางทักษะวิ ชาชี พและวิ ชาการที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะไปใช้ได้จริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพ
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
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8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้สอย และวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9.2 ประชาชนได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะทางวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ
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โครงการ ออกหน่วยบริการวิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอาเภอเคลื่อนที่
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยจังหวัดพิษณุโลก และอาเภอนครไทย ได้มีนโยบายเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน
ด้านการให้บริการประชาชนในด้านการส่งเสริม และสนับสนุนในการบริการประชาชนเพื่อให้ประชาชน
ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้เกิดกับประชาชน
ให้มากที่สุด ดังนั้น งานโครงการพิเ ศษ และการบริการชุมชน จึงได้จัดทาโครงการออกหน่วยบริการ
วิชาชีพจังหวัดเคลื่อนที่ และอาเภอเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
5.2 เพื่อสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริงรวมทั้งการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถมี
ประสบการณ์มีสมรรถนะและความพร้อม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะไปใช้ได้จริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์ จากการนาความรู้ทาง
วิชาการและทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในด้านการให้บริการชุมชน
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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 ประจาปี 2564
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสุชาดา โพธิ์พล ผู้ประสานงานโครงการ
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าสู่วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยประมง และต่อมาได้ขยายผลเข้าสู่วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้ แก่ประชาชนทั่วไปในการนาแนวทางชีววิถีของการ
ไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทยไปใช้ในการดาเนินชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง และ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้ดาเนินการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อปีการศึกษา
2556 ผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี นั้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย และประชาชนทั่วไป
ได้รับความรู้ เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้ และนาความรู้ไป
ใช้ให้เกิด ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อเข้าร่วมการประเมินผลตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของการไฟฟูา
ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 สถานศึกษามีแปลงสาธิตตามโครงการชีววิถีฯ
6.1.2 สถานศึกษาขยายผลการดาเนินงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้รับความรูต้ ามโครงการชีววิถีฯ มาก
ยิ่งขึ้น
7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ระยะเวลาดาเนินงานโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงินงบประมาณจาก การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

32,700 บาท ได้แก่

8.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแปลงสาธิตโครงกาชีวิถีฯ ภายใน
สถานศึกษา
9.2 บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สามารถนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ด าเนิ น การโครงการอาชี ว ะพั ฒ นา โดยส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ได้ ฝึ ก ทั ก ษะ ความช านาญ
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่าง ๆ จากสถานการณ์จริง ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิ ตอาสาที่เป็นประโยชน์
ในช่วงปิดภาคเรียน เรียนรู้การทางานเป็นทีมและสมารถนาความรู้ทักษะ และประสบการณ์ไปช่วยเหลือ
สังคมนาไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา และชุมชนที่เกี่ยวข้องนั้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน

5.2 เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียน การสอน นักเรียน นักศึกษาและครู ร่วมกัน
5.3 เพื่อสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษา
และเพิ่มปริมาณผู้เรียน
5.4 ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนต่อในสายอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะไปใช้ได้จริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครู และนักเรียน นักศึกษา เรียนรูก้ ารทางานเป็นทีมและสมารถนาความรูท้ ักษะ
ไปช่วยเหลือ สังคมนาไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา และชุมชนที่เกี่ยวข้อง
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รองบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9.2 ประชาชนได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะทางวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ
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โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
1.ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นายทรงวุฒิ ชานุวัตร์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของประชาชน มี
อัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมรรยาทในการใช้รถใช้
ถนน อันจะเป็นการสร้างจิตสานึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น งานโครงการพิเศษ
และการบริการชุมชนจึงได้จัดทาโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
ขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านกฎจราจร และทักษะการขับขี่ยานพาหนะที่ถูกต้อง
และปลอดภัย

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านกฎจราจร และทักษะการขับขี่ยานพาหนะที่
ถูกต้องและปลอดภัย
6.1.2 สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดกับนักเรียน นักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ และทักษะในการขับขี่ยานพาหนะที่ถูกต้อง
และปลออภัย
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดาเนินงานโครงการในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์
7.2 จัดกิจกรรม หรืออบรมให้ความรู้ด้านการขับขี่ยานพาหนะ และการใช้รถใช้ถนนด้วยความ
ระมัดระวัง
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ:
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ ร่วมกั บสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้ร่วมกันจัดโครงการ Fix It Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยมอบหมายให้
สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน ดาเนินการให้บริการดูแลซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาในการออกไป
ปฏิบัติงาน

5.2 เพื่อเชื่อมโยงกับการเรียน การสอน นักเรียน นักศึกษาและครู ร่วมกัน
5.3 เพื่อสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับสถานศึกษา
และเพิ่มปริมาณผู้เรียน
5.4 ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีในการส่งเสริมให้บุตรหลานมาเรียนต่อในสายอาชีพ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ :
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ และสามารถนาความรู้ทางวิชาการและ
ทักษะไปใช้ได้จริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์ จากการนาความรูท้ าง
วิชาการและทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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7.กิจกรรมและ หรือ ขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ดาเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564
8.งบประมาณ/ทรัพยากร และ แหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รองบประมาณ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

บาท ได้แก่

8.1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
9.2 ประชาชนได้ รั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะทางวิ ช าการ และวิ ช าชี พ ที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวันได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ติด ตามและประเมินผลจากผู้เข้ารับบริการตามโครงการ

