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ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม ระเบียบทาง

ราชการ
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งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประโยชน์ ประหยัด และ ต้องตามระเบียบทางราชการ

ทัง้นี้แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ยังถือเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานด้วยท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้ มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดท า

และรวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนี้ ขอน้อมรับแก้ไข และขออภัยด้วย

                       ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื

                      วิทยาลัยการอาชพีนครนายก

                    กันยายน 2557
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วิสัยทัศน์ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ

เพือ่เป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

และภูมิภาค

พันธกิจ
1 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล

3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทัว่ถึง เสมอภาค

4 เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี

5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

6 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพือ่การพัฒนาอาชีพ

7 ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ

เป้าหมายบริการ
1 ส่งเสริมการเพิม่ปริมาณผู้เรียน

2 ส่งเสริมการขยาย โอกาสในการเรียนสายอาชีพ

3 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

4 ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 1 
บทน า

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้หมายบริการ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
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ยทุธศาสตร์
1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

2 เพิม่ปริมาณผู้เรียน

3 เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

มาตรการ
1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา

2 การจัดการศึกษาทวิภาคี

3 ปฏิรูปการเรียนการสอน

4 ปฏิรูปส่ือ และหลักสูตร

5 สุภาพชนคนอาชีวะ

6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา

7 การสร้างและการกระจายโอกาส

8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

9 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนทุกระดับ

10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ

โครงการ
1 ผลงานวิจัยเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา

เทคโนโลยี ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุน่ยนต์อาชีวศึกษา)

2 ผลงานวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพือ่

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม)

3 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพือ่การพัฒนาอาชีวศึกษา

4 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)

5 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พืน้ฐาน

7 เงินอุดหนุนค่าบ ารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ

2. ยทุธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา
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8 เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะส้ัน

9 เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)

10 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม

11 เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล

12 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาทีย่ากจน

13 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อ านวยการและ

อาชีพเฉพาะทาง

14 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

15 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

16 โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา

17 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพือ่พัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย

18 จัดต้ังสถาบันการอาชีวศึกษา

19 โครงการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

20 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ชุมชน (Fix it Center)

21 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

22 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

23 โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่พัฒนาอาชีพประชาชน

24 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

25 โครงการเพิม่ขีดความสามารถทางภาษาส าหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ

26 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

27 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

28 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ

29 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่เป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา

เพือ่สร้างทุนปัญญาชาติ

30 โครงการขยายอาชีวะอ าเภอ

31 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

32 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพือ่เพิม่ผลสัมฤทธิผู้์เรียนด้วยคุณภาพและ

มาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพือ่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

33 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ส้ันเพือ่พัฒนาอาชีพประชาชน

34 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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35 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

36 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา

37 โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

38 โครงการศูนย์ความช านาญวิชาชีพเฉพาะทาง

39 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

40 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าทีพ่ลเมือง

41 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพืน้ฐานอาชีพ

42 โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล

43 เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา

44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่คืนครูให้นักเรียน

45 โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเปูาหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทาง

การพัฒนาประเทศ



5



6

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ

3) การลดความเหล่ือมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

6) การเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม

9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

4) นโยบายรัฐบาลดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทัง้การศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพือ่สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ

ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะทีเ่หมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ

การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพือ่สร้างสัมมาชีพในพืน้ที ่ลดความเหล่ือมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่

ต้องการเหมาะสมกับพืน้ที ่ทัง้ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพืน้ทีข่องสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน

เพือ่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพือ่เพิม่โอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน

และประชาชนทัว่ไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด

ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทัว่ไป

มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาทีม่ีคุณภาพและทัว่ถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย

อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพืน้ทีก่ารศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

3.  นโยบาย ยทุธศาสตร์ ทีเ่ก่ียวขอ้ง
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ศักยภาพ และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และ

คล่องตัวขึ้น

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือ่ให้สามารถมีความรู้และทักษะ

ใหม่ทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ

หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพือ่ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

ทัง้ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทัง้ในและนอกโรงเรียน

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพือ่สร้างแรงงานทีม่ีทักษะ

โดยเฉพาะในท้องถิ่นทีม่ีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ

มาตรฐานวิชาชีพ

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทีม่ีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น

ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาทีส่อน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือทีเ่หมาะสมมาใช้ในการเรียนการ

สอน เพือ่เป็นเคร่ืองมือช่วยครูหรือเพือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทัง้ปรับระบบการประเมินสมรรถนะทีส่ะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ

4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี

บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ

ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม

4.8 อนุรักษ์ ฟืน้ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รวมทัง้ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่การเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์

และความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ

นานาชาติ ตลอดจนเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพือ่นบ้านและวัฒนธรรม

สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ป็นสากล เพือ่เตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม ของ

ประชาคมอาเซียนและเพือ่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกทีดี่ รวมทัง้สนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เพือ่เปิดพืน้ที่

สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-

2559) มีแนวคิดทีม่ีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่8 - 10

โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 

รวมทัง้ “สร้างสมดลุการพัฒนา” ในทุกมติ ิและขบัเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัตทิีช่ดัเจน

ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพือ่ให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการ

พัฒนาอย่างบูรณาการทัง้คน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มเีหตผุล”

 และใชห้ลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ

ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึง่ตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบท

กับเมือง เตรียม “ระบบภูมคุ้ิมกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเส่ียงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายในประเทศ ทัง้นี้ การขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ 

“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับ

วิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทัง้เสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” ในการปฏิบัติ

หน้าทีแ่ละด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันทีดี่ให้พร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึ้นทัง้ใน

ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ในชว่ง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข ดว้ยความ

เสมอภาค เป็นธรรม และมภีูมคุ้ิมกันตอ่การเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมทีม่ีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมทีม่ีคุณภาพอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม

อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ

บริหารจัดการภาครัฐทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง

เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ

เปล่ียนแปลง

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือ่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน รวมทัง้สร้างภูมิคุ้มกันเพือ่รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาต ิฉบับปรับปรุง

(พ.ศ.2552-2559)

การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพืน้ฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มี

ความรอบรู้เท่าทันโลก เพือ่มุ่งให้เกิดการพัฒนาทีย่ั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบ

องค์รวมทีย่ึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างการพัฒนาอยู่มี “ดุลยภาพ” ทัง้ด้านเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อม เป็นแผนทีบู่รณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุก

ระดับ รวมทัง้เชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ

ปกครอง วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยค านึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต

2) เจตนารมณ์ของแผน

แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพือ่มุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ทีส่มบูรณ์ ทัง้ทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วม

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมทีม่ีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน

คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

3) วัตถุประสงค์ของแผน

เพือ่ให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง

(พ.ศ. 2552-2559) จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ทีส่ าคัญ 3 ประการ ดังนี้

1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพือ่เป็นฐานหลักของการพัฒนา

2. เพือ่สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้

3. เพือ่พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพือ่เป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม คุณธรรม

ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558
วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่าง

เท่าเทียมทัง้ในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพส าหรับทุกคน การศึกษาจะน าไปสู่การสร้าง

ความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนทีเ่ข้มแข็งและมีความรู้คือทุนทีม่ีพลังในการต่อสู้กับความยากจน
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พันธกิจ

1. จัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพส าหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคน เพือ่ให้เท่า

เทียมกันทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่6 และเทียบเท่า

2. พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกทีท่ันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี

ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทีว่างอยู่บนฐานความรู้ ต้ังแต่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเปูาหมายหลัก คือ นักเรียน

เป็นศูนย์กลาง

2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

3. ปฏิรูปครู เพือ่ยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ

5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ

6. สนับสนุนการพัฒนาเพือ่สร้างทุนปัญญาชาติ

7. การเพิม่ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพือ่รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. ยุทธศาสตร์การฟืน้ฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานทีดี่ของประเทศ

2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

9. รายการค่าด าเนินการภาครัฐ
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4.  ยทุธศาสตร์/ แผนงาน การจดัสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558ที่เก่ียวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชวีิต

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และการใช้

เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมทัง้บูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิม่ผลสัมฤทธิข์องการจัด

การศึกษาต้ังแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพืน้ที ่ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิม่ทักษะการใช้ภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศ

1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้

และภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีความเป็นพลเมืองทีดี่ ตระหนักในสิทธิ หน้าที ่ความเสมอภาค การท าประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา และ

จิตส านึกทีดี่ผ่านกระบวนการอบรมเยาวชนทีเ่หมาะสมกับวัย

1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่ม

อุตสาหกรรมเปูาหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ

1.6 พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ

ในสาขาขาดแคลน

1.7 เพิม่โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างโอกาสการศึกษา

ต่อในระดับทีสู่งขึ้น รวมทัง้สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และส่ือมวลชนในการผลิตและเผยแพร่ส่ือ

ทีป่ลอดภัยและสร้างสรรค์

1.8 สนับสนุนการด าเนินภารกิจพืน้ฐานของหน่วยงาน

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

2.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง

มัธยมศึกษาตอนปลายทัง้สายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.2 สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพืน้ฐานของหน่วยงาน
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3. แผนงานพัฒนาดา้นสาธารณสุข

4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

5. แผนงานดแูลผู้สูงอายุ เดก็ สตรี คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส

6. แผนงานยกระดบัคุณภาพชวีิตของประชาชน

7. แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองครองแรงงาน

8. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

9. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพย์ตดิ

10. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

11. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

แผนยทุธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที ่1  ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที ่2  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิจัย นวัตกรรมวิชาชีพ และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์ที ่5  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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ปรัชญา
ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปีย่มคุณธรรม

วิสัยทัศน์ 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุ่งสู่ความเป็นผู้น าด้านความร่วมมือกับองค์กรอื่นใน

การบริหารจัดการ เพือ่ให้เกิดระบบคุณภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาสายอาชีพระดับฝีมือ

และระดับเทคโนโลยี

พันธกิจ
1 บริหารหน่วยงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง

2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพการศึกษา

อย่างทัว่ถึง

3 พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

4 ส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษาในการวิจัยและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย

และทันต่อเทคโนโลยี

5 ผสานเครือข่ายความร่วมมือเพือ่บริหารจัดการกับ ชุมชน โรงเรียน ประชาคมอาชีวศึกษา

และองค์กรต่าง ๆ

เป้าประสงค์
1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพสูงสุดเกิดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ตามค าขวัญทีว่่า “The volunteers spirit” ผู้จบการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก

เป็นคนดีมีจิตอาสา และมีเปูาหมายด้านปริมาณผู้เรียนในระบบปกติ

อัตลักษณ์
ผู้เรียนมีจิตอาสา

เอกลักษณ์
สถานศึกษาพัฒนาชุมชน

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน

1. ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ เปา้ประสงค์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์

วิทยาลัยการอาชพีนครนายก
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จดุเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1 จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา

2 จุดเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

3 จุดเน้นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 จุดเน้นด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม

5 จุดเน้นด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย

6 จุดเน้นด้านภาวะผู้น าและการจัดการ

7 จุดเน้นด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชือ่เสียง)
1 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556

2 การประเมินคุณภาพภายนอกเพือ่การรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

3 ได้รับผลการประเมิน 90.25 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก

การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ประจ าปีงบประมาณ 2556

ได้รับผลการประเมิน 4.59 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก

4 รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุน่ยนต์ควบคุมด้วยปฏิบัติการ Android คร้ังที ่5

ประจ าปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา

สิริวัฒนาพรรณวดี (ทีม N-ONE)

5 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม  ในการแข่งขันหุน่ยนต์ควบคุมด้วยปฏิบัติการ Android คร้ังที ่5

ประจ าปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา

 สิริวัฒนาพรรณวดี (ทีม N-TWO)

6 โล่ รางวัลรองชนะเลิศอัน ดับที ่2 ในการแข่งขันหุน่ยนต์ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ

 Android (Smart School, Samrt Classroom)

7 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดและการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม

 At Home Application "VEC Creative Application Contest 2014"

ทีม @ Nayok วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน่
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กลยทุธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเพิม่ปริมาณผู้เรียน

มาตรการที ่1 การรักษาเปูาหมายนักศึกษาในระดับปวช.และเพิม่ผู้เรียนในระดับปวส.

มาตรการที ่2 ลดปัญหาการออกกลางคัน

มาตรการที ่3 จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน

มาตรการที ่4 ส่งเสริมโอกาสการเข้าเรียนในสายอาชีพอย่างหลากหลาย

มาตรการที ่5 ส่งเสริมการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายในเชิงรุกทีม่ีส่วนในการตัดสินใจต่อการเลือก

เรียนสายอาชีพ

กลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมการขยาย โอกาสในการเรียนสายอาชีพ

มาตรการที ่1 การขยายกลุ่มเปูาหมายผู้เรียนให้หลากหลาย

มาตรการที ่2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

มาตรการที ่3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น

มาตรการที ่4 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน

มาตรการที ่5 ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

ตลาดแรงงาน

มาตรการที ่6 เพิม่ขีดความสามารถเฉพาะทางเพือ่เข้าสู่การแข่งขันในตลาดเสรี

มาตรการที ่7 สนับสนุนการเพิม่ช่างทางการเรียนสายอาชีพอย่างหลากหลาย

กลยทุธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

มาตรการที ่1 พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลายและ

มีคุณภาพ

มาตรการที ่2 พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

อย่างต่อเนื่อง

มาตรการที ่3 สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ

มาตรการที ่4 ส่งเสริมการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายในเชิงรุกทีม่ีส่วนในการตัดสินใจต่อการ

เลือกเรียนสายอาชีพ

มาตรการที ่5 สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการประกันคุณภาพภายในฯ

มาตรการที ่6 พัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ ICT เพือ่การเรียนการสอน

มาตรการที ่7 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน

3. กลยทุธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
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มาตรการที ่8 พัฒนาการสร้างเครือข่ายครูและสนับสนุนการวิจัย

มาตรการที ่9 จัดหาส่ือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนทีท่ันสมัยและพอเพียง

มาตรการที ่10 ยกระดับความสามารถของผู้เรียนและส าเร็จการศึกษาด้านสายอาชีพฯ

มาตรการที ่11 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผ่านการประเมินผล V-net การประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพทีสู่งขึ้น

กลยทุธ์ที่ 4 ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

มาตรการที ่1 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

มาตรการที ่2 ปรับภาพลักษณ์การเรียนการสอนในสายอาชีพให้เป็นเชิงบวก

มาตรการที ่3 พัฒนาระบบบริหารงานและการสร้างเครือข่ายในหน่วยงาน

มาตรการที ่4 สร้างและขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการทัง้ในและต่างประเทศ

มาตรการที ่5 สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

มาตรการที ่6 สร้างและพัฒนาบทบาทของกรรมการวิทยาลัยและกรรมการบริหาร

สถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา
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4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ

4. ประวัต ิความเปน็มา และขอ้มูลดา้นอาคารสถานที่

           วิทยาลัยการอาชพีนครนายก

             วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประกาศจัดต้ังเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2524 เดิมเรียก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

นครนายก ได้รับการบริจาคทีดิ่นจาก นายสม หะมณี จ านวน 12 ไร่ 2 งาน จัดต้ังขึ้นตามโครงการจัดต้ังศูนย์

ฝึกวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เร่ิมก่อสร้างเมื่อวันที ่24 กันยายน 2525 แล้วเสร็จเมื่อ

วันที ่7 พฤศจิกายน 2526 โดย บริษัท พ.ธนากิจ จ ากัด จังหวัดกรุงเทพฯ ตามสัญญาจ้างเลขที ่21/2525 ลง

วันที ่24 กันยายน 2525 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้ส้ิน 15,895,40 บาท และห้างหุน้ส่วนจ ากัด ท.ีว.ีจ.ี

เอ็นจิเนียร่ิงเร่ิมก่อสร้างเมื่อวันที ่3 กันยายน 2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที ่28 เมษายน 2527 ตามสัญญา ลงวันที่

3 กันยายน 2526 ใช้งบประมาณทัง้ส้ิน 1,707,800 บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพ

นครนายก ทัง้ส้ิน 17,603,200 บาท ได้ท าพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที ่23 มีนาคม 2528 โดย พณฯ รองนายก

 รัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธี

             วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  สถาปนาขึ้นจากศูนย์ฝึกวิชาชีพนครนายก  ซ่ึงเป็นวิทยาลัย ในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่ทีถ่นนสุวรรณศร เลขที ่88/2 หมู่ 8

ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครนายก 6 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเนื้อที่

14 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา โดยได้รับการบริจาคทีดิ่นเพิม่เติมจาก นายสม หะมณี จ านวน 2 ไร่ 1 งาน 96

ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเช่าทีธ่รณีสงฆว์ัดสันตยารามเพิม่อีก 13 ไร่ เพือ่จัดท าโครงการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียงสนองตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ชื่อภาษาอังกฤษ  Nakhonnayok Industrial And Community Education College

ทีต่ั้งสถานศึกษา  เลขที ่88/2 หมู่ที ่8 ถนน สุวรรณศร

ต าบล พรหมณี     อ าเภอ/เขต เมืองนครนายก   รหัส 26000

โทรศัพท์     โทร. 037-326470

โทรสาร      โทร. 037-315276

เว็บไซต ์ http://www.nice-c.ac.th

อีเมล     nicecvec@gmail.com

เน้ือทีข่องสถานศึกษา

14 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา

มอีาคาร รวมทัง้ส้ิน 14 หลัง  มีห้องทัง้ส้ิน 141 ห้อง ได้แก่

1 อาคารอ านวยการ-เรียน-ฝึกงาน จ านวน 1 หลัง 20 ห้อง

2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง 23 ห้อง

3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง 29 ห้อง

4 อาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง

5 อาคารเรียนชั่วคราว จ านวน 1 หลัง 8 ห้อง

6 อาคารวิชาการ จ านวน 1 หลัง 4 ห้อง

7 อาคารฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาจ านวน 1 หลัง 6 ห้อง

8 อาคารเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อม จ านวน 1 หลัง 4 ห้อง

9 บ้านพักครู 11 หน่วย จ านวน 1 หลัง 11 ห้อง

10 บ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย จ านวน 1 หลัง 14 ห้อง

11 บ้านพักภารโรง 6 หน่วย จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง

12 บ้านพักภารโรง 6 หน่วย จ านวน 1 หลัง 6 ห้อง

13 อาคารกีฬาอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง - ห้อง

14 ห้องน้ า-ห้องส้วม จ านวน 1 หลัง 4 ห้อง

สีประจ าวิทยาลัยการอาชพีนครนายก

สีขาว - แดง

ตน้ไมป้ระจ าวิทยาลัยการอาชพีนครนายก

ต้นปาริชาติ
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5. แผนภมูิโครงสรา้งการบรหิาร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ผู้อ านวยการ
นายสุเทพ  สุวรรณกลาง

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายส าเริง  ชูสุช

งานบริหารงานทั่วไป
นางพัชรินทร์  วิลยัโรจน์

งานบุคลากร
นางสาวนงนุช  ชะโนภาส

งานการเงิน
ว่าที่ร้อยตรีเกษตร  ออ๊กเวชะ

งานการบัญชี
นางสาวบัณทิตา  รอดตุ้ม

งานพัสดุ
นายเศวต  ผดุงกิจจานนท์

งานอาคารสถานที่
นายอิทธิศ กดิ์  บุญชูวงศ์

งานทะเบียน
นายพเดช  เกชช้าง

งานประชาสัมพันธ์
นายอัมฤทธิ์  ใจดี

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายเกษมสันต ์ บูรณศรี

งานวางแผนและงบประมาณ
นายณรงค์  ไพรด า

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวดวงใจ  สุขขี

งานความร่วมมือ
นายอาคม  นาคน้อย

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบ
ธุรกิจ

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนกัเรียนนักศึกษา
พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล  จ ารูญ

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายไพวัล  เขียวแป้

งานครูท่ีปรึกษา
นายทัตพล  กรอบทอง

งานปกครอง
นายวิรัตน ์ ศรีวิไล

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางภาวิณี  ศรีวิไล

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสุกัญญา  มุงเมือง

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายสันติชัย  เชียงสาย

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวชิาการ
นายอนันต ์ พิมพ์โต่ง

แผนกวิชาเครื่องกล
นายอนุรักษ์  เทียนรัตนะ

แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ
นายอิทธิศักดิ์  บุญชูวงศ์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ว่าที่ร้อยตรีเกษตร  ออ๊กเวชะ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางณ ฐกานต์  เหรียญทอง

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
นายมนตรี  เทียนเล็ก

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง
นายธีรพล  ปอ้มสา

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง
นายอ านาจ  พรมขันธ์

แผนกวิชาบัญชี

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสุพรรณี  คู่เจริญถาวร

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางภัคจิรา  จิตรมิตร

งานวัดผลและประเมินผล งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางภัคจิรา  จิตรมิตร

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานวิทยบริการและหอ้งสมุด
นายมนตรี  เทยีนเล็ก

งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาววารินทร์  ทองเต้ีย
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6.1 อัตราก าลัง ปี 2558     ข้อมูล ณ วันที ่   14   ตุลาคม 2557

ผู้ให้ข้อมูล  นางสาวนงนุช  ชะโนภาส

อัตราก าลังของ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มบีุคลากรทัง้สิ้น  79 คน

ก. ขา้ราชการ 30 คน

1 ผู้บริหาร 5 คน

2 ข้าราชการครู 25 คน

3 ข้าราชการพลเรือน - คน

ข. ลูกจ้างประจ า 10 คน

1 ท าหน้าทีส่อน - คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 10 คน

ค. พนักงานราชการ 3 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 3 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน - คน

ง. ลูกจ้างชั่วคราว 36 คน

1 ท าหน้าทีส่อน 19 คน

2 ทัว่ไป/สนับสนุน 17 คน

จ. มขีา้ราชการ/ลูกจ้าง มาชว่ยราชการ 1 คน

ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน - คน

ช. มอัีตราว่าง ไมม่คีนครอง 4 คน

1 ข้าราชการ 4 คน

2 ลูกจ้างประจ า - คน

6. ขอ้มูลบคุลากร

วิทยาลัยการอาชพีนครนายก
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 73 คน

ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 - คน 6 คน 6 คน

 - ปวช./ม.6 - คน 3 คน 3 คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 12 คน 12 คน

 - ปริญญาตรี 37 คน 6 คน 43 คน

 - ปริญญาโท 9 คน - คน 9 คน

 - ปริญญาเอก - คน - คน - คน

รวม 46 คน รวม 27 คน 73 คน

6.3 ข้อมูลลูกจา้งชัว่คราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จา้ง
ก. ครูผู้สอน ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร - คน - คน - คน

 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน - คน - คน - คน

 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน 19 คน 17 คน 36 คน

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

 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ - คน - คน - คน

รวม 19 คน รวม 17 คน 36 คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขา้ราชการ รวม 31 คน (ขา้ราชการครู และขา้ราชการพลเรือน)

2. นายส าเริง  ชูสุข

3. พนัจ่าอากาศเอกชัยมงคล  จ ารูญ

4. นายเกษมสันต์  บรูณศรี

5. นายอนันต์  พมิพโ์ต่ง

6. นางสุพรรณี  คู่เจริญถาวร หวัหน้าแผนกวชิาคหกรรม

ศาสตร์

- บริหารสถานศึกษา

- บริหารสถานศึกษา

- บริหารสถานศึกษา

- บริหารสถานศึกษา

คหกรรมศาสตร์

ป.โท

ป.โท

1. นายสุเทพ  สุวรรณกลาง ป.โท - บริหารสถานศึกษา

ป.โท

ป.โท

ป.โท

วุฒิการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

ปฏบิตัิหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ชื่อ - สกุล
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7. นางสาวนงนุช  ชะโนภาส

8. นายมนตรี  เทยีนเล็ก

9. นายอ านาจ  พรมขันธ์

10. นางสาวฉัตรแก้ว  เพชรณสังกุล

11. นายอาคม  นาคน้อย

12. นางภาวณีิ  ศรีวไิล

13. นายพเดช  เกตุช้าง

14. นายอิทธศัิกด์ิ  บญุชูวงศ์

15. นายสมบรูณ์  หาญวรีกุล

16. นายอนุรักษ ์ เทยีนรัตนะ

17. นายสมเกียรติ  แม้นพยัคฆ์

18. นายสันติชัย  เชียงสาย

19. นางสุกัญญา  มุงเมือง

20. นายณรงค์  ไพรด า

21. นายวรัิตน์  ศรีวไิล

22. นางสาวดวงใจ  สุขขี

23. นางพชัรินทร์  วลัิยโรจน์

24. วา่ที่ร้อยตรีเกษตร  อ๊อกเวชะ

25. นายเศวต  ผดุงกิจจานนท์

26. นายธรีพล  ปอูมสา

27. นายไพวลั  เขียวแปู

28. นางณัฐกานต์  เหรียญทอง หวัหน้าแผนกวชิาคอมพวิเตอร์

ธรุกิจ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

คหกรรมศาสตร์

ไฟฟาูก าลัง

เกษตรศาสตร์

เชื่อมโลหะ

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

เกษตรศาสตร์

ไฟฟาูก าลัง

อิเล็กทรอนิกส์

เชื่อมโลหะ

เคร่ืองกล

เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

เคร่ืองกล

คอมพวิเตอร์ธรุกิจ

หวัหน้างานบคุลากรหวัหน้าแผนกวชิาเกษตรศาสตร์

 หวัหน้างานวทิยบริการและ

หวัหน้าแผนกวชิาไฟฟาูก าลัง

ผู้ช่วยหวัหน้างานวทิยบริการ

และหอ้งสมุด

อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง

หวัหน้าแผนกวชิาอิเล็กทรอนิกส์

หวัหน้างานการเงิน

หวัหน้างานความร่วมมือหวัหน้างานแนะแนวอาชีพและ

การจัดหางาน

หวัหน้างานโครงการพเิศษและ

การบริการชุมชน

หวัหน้างานทะเบยีน

หวัหน้างานอาคารสถานที่

ผู้ช่วยหวัหน้างานกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา

หวัหน้าแผนกวชิาเคร่ืองกล

-

หวัหน้างานพสัดุ

หวัหน้างานสวสัดิการนักเรียน 

นักศึกษาหวัหน้างานวางแผนและ

งบประมาณ

หวัหน้างานปกครอง

หวัหน้างานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

หวัหน้างานบริหารงานทั่วไป

หวัหน้าแผนกวชิาเคร่ืองมือกล

และซ่อมบ ารุง

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

วุฒิการศึกษา

หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน 

นักศึกษา

ป.ตรี

ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ชื่อ - สกุล
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29. นางภคัจิรา  จิตรมิตร

30. นางสาวบณัฑิตา  รอดตุ้ม

31. นางสุภาภรณ์  นริสศิริกุล

6.3.2. ลูกจ้างประจ า รวม 10 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

4. นายธวธัชัย  เจียมทะวงษ์

5. นางสาวกรรณิชา  พมิพา

6. นางสาวลัดดา  หาเรือนทอง

7. นายสมหมาย  ทศันา

8. นายศรีนวน  ร่วมทอง

9. นายสุพตัร  ทมุมา

10. นางสุภาภรณ์ชาวกัณหา

6.3.3. พนักงานราชการ รวม 3 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

ภาษาอังกฤษ

บญัชี

คหกรรมศาสตร์

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

หวัหน้าแผนกวชิาสามัญสัมพนัธ์

หวัหน้างานหลักสูตรการเรียน

การสอน

-

-

หวัหน้างานการบญัชี

ช่วยราชการ

-

พนักงานขับรถยนต์

ป.6

ปวส.

ช่างเหล็ก

พนักงานพสัดุ

ผู้ดูแลหมวดอาคารสถานที่

พนักงานพมิพ์

-

-

-

-

ป.7

ป.โท

ปวช.

ป.4

ป.ตรี

ปวช.

ป.โท

ป.ตรี

3. นายอัมฤทธิ ์ ใจดี ป.ตรี ไฟฟาูก าลัง

1. นางสาวณิชมน  บญุผาง ป.ตรี คหกรรมศาสตร์ ครูที่ปรึกษา อคท.

2. นายทตัพล  กรอบทอง ป.ตรี วทิยาศาสตร์ หวัหน้างานครูที่ปรึกษา

หวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

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

พนักงานบริการ

วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายพรชัย  ศิริโท ป.4 - พนักงานขับรถยนต์

2. นายเสถียร  นันทา ป.4 - พนักงานขับรถยนต์

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

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

ชื่อ - สกุล

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา

3. นางทศันี  แก้ววาศรี ป.4 -
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6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว รวม 35 คน (ท าหน้าทีส่อน ธุรการ ทัว่ไป)

19. นางบงกช  ศรีชู ปวส. - เจ้าหน้าที่งานสวสัดิการนักเรียน

 นักศึกษา

บญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป

18. นายสุเมธ  จันทร์สอน ป.ตรี

16. นายธวชัชัย  ด าแก้ว ป.ตรี เคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

20. นางสาวณภทัฒ์   สวนศิริ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป 

(เอกสารการพมิพ์)

17. นางวภิาณี  รัตนมณี ป.ตรี

14. นายนเรศ  พึ่งทรัพย์ ป.ตรี สังคมศึกษา
หวัหน้าแผนกวชิาเกษตรศาสตร์

 ผู้ช่วยหวัหวัหน้างานวทิย

เคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้างานโครงการ

พเิศษและการบริการชุมชน

15. นางสาวพรพมิล  พรมเจริญ ป.ตรี บญัชี ผู้ช่วยหวัหน้างานการบญัชี

12. นายอภชิัย  จ ารูญ ป.ตรี พละศึกษา ผู้ช่วยหวัหวัหน้างานปกครอง

13. นางสาวชรินรัน์  เจริญส่ง ป.ตรี คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

10. นางจงจิต  บรูณศรี ป.ตรี คอมพวิเตอร์ธรุกิจ
ผู้ช่วยหวัหน้างานประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

11. นายวรวฒิุ  บทมาตร ป.ตรี ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหวัหน้างานทะเบยีน

7. นายเกียรติคุณ  เครือละม้าย ป.ตรี

9. นางสาวอรนุช  จ่างเจริญ ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยหวัหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป

5. นางสาวนฤมล  ผลจันทร์ ป.ตรี คอมพวิเตอร์ธรุกิจ ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

8. นายอมรเทพ  อ่อนศรี ป.ตรี เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง ผู้ช่วยหวัหน้างานอาคารสถานที่

6. นางกาญจนา  จันหอม ป.ตรี

3. นายประสิทธิ ์ เกษประทมุ ป.ตรี เคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้างานครูที่ปรึกษา

เคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

4. นางสาววารินทร์  ทองเต้ีย ป.ตรี อิเล็กทรอนิกส์ หวัหน้างานส่ือการเรียนการสอน

1. นายวริาษ   เหรียญทอง ป.ตรี เคร่ืองกล ผู้ช่วยหวัหน้างานวจิัย พฒันา

นวตักรรม และส่ิงประดิษฐ์

2. นายเพชรดี  แสงทอง ป.ตรี ไฟฟาูก าลัง ผู้ช่วยหวัหน้างานพสัดุ

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

วุฒิการศึกษา ปฏบิตัิหน้าที่

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ

งบประมาณ

ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยหวัหน้างานประชาสัมพนัธ์

ชื่อ - สกุล

21. นางสาววนัเพญ็  ไบสี ปวส. -
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35. นางสาววารุณี  อโนดาษ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานการเงิน

29. นายวเิชียร  ลาทอง ม.6 - พนักงานขับรถยนต์

27. นางสาวอมรรัตน์   หรัิญเพิ่ม ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวภิาคี

28. นางสาวกนกพร  ศรีจันทรา ปวส. - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ

งบประมาณ

25. นางสาวณิชากร  นาคพลู ปวส. - เจ้าหน้าที่งานบคุลากร

26. น.ส.วรรณรัตน์   พบับ านาญ ปวส. - เจ้าหน้าที่งานบญัชี

24. น.ส.สุกัญญา ปะกิงมะหะหมัด ปวส. - เจ้าหน้าที่งานการเงิน

วุฒิการศึกษา

23. นางทพิสุดา  พรมขันธ์ ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานวดัผลและ

ประเมินผล

ปวส. -
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศ

34. นางสุกัญญา  แก้วใย ป.ตรี - เจ้าหน้าที่งานบญัชี

31. นางสาวพชัรินทร์  ศรีแสงจันทร์ ป.ตรี -
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน

 นักศึกษา

32. นางสาวปยิาภรณ์   คังคายะ ปวส.

33. นางสาววารุณี   แซ่ล้ิม ปวส. - เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

- เจ้าหน้าที่งานพสัดุ

30. นางสาวภาริณี   ขันธมาลี

22. นางสาวฐาณัชชา  ร่มโพธิ์ ป.ตรี - งานพฒันาหลักสูตรการเรียน

การสอน

ปฏบิตัิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ชื่อ - สกุล
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1. หลักสูตรในระบบ/ตอ่เน่ือง รวมทั้งสิ้น คน หน่วย : คน

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 267 184 164 615 99 78 177 792

1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน ยานยนต์ 49 33 19 101 101

 - สาขาวชิา/งาน เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 24 14 11 49 49

 - สาขาวชิา/งาน เชื่อมโลหะ 15 6 4 25 25

 - สาขาวชิา/งาน ไฟฟาูก าลัง 19 21 23 63 63

 - สาขาวชิา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 26 16 22 64 64

 - สาขาวชิา/งาน ยานยนต์ (ทวภิาคี) 43 27 19 89 89

 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคยานยนต์ 25 28 53 53

 - สาขาวชิา/งาน ติดต้ังไฟฟาู 15 21 36 36

 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคคอมพวิเตอร์ 5 5 5

 - สาขาวชิา/งาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15 8 23 23

2. ประเภทวิชา พาณชิยกรรม/บรหิารธุรกิจ

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 45 28 23 96 14 4 18 114

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 40 35 34 109 12 10 22 131

7. ขอ้มลูนักเรียน นักศึกษา

7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน) 

ภาคเรยีนที่ 2/2557(ปปีจัจุบนั)

792

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.
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ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

3. ประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์

 - สาขาวชิา/งาน คหกรรมศาสตร์ 6 4 9 19 19

4. ประเภทวิชา เกษตรกรรม

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์ 18 2 20 20

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2557) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 800 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................ คน

800

ภาคเรยีนที่ 2/2557(ปปีจัจุบนั)

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

ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

รวมทั้งสิ้น 320 267 184 771 105 99 204 975

1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม

 - สาขาวชิา/งาน ยานยนต์ 40 49 33 122 122

 - สาขาวชิา/งาน เคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง 40 24 14 78 78

 - สาขาวชิา/งาน เชื่อมโลหะ 20 15 6 41 41

 - สาขาวชิา/งาน ไฟฟาูก าลัง 40 19 21 80 80

 - สาขาวชิา/งาน อิเล็กทรอนิกส์ 40 26 16 82 82

 - สาขาวชิา/งาน ยานยนต์ (ทวภิาคี) 40 43 27 110 110

 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคยานยนต์ 15 25 40 40

 - สาขาวชิา/งาน ติดต้ังไฟฟาู 15 15 30 30

 - สาขาวชิา/งาน เทคนิคคอมพวิเตอร์ 15 15 15

 - สาขาวชิา/งาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15 15 30 30

2. ประเภทวิชา พาณชิยกรรม/บรหิารธุรกิจ

 - สาขาวชิา/งาน การบญัชี 40 45 28 113 15 14 29 142

 - สาขาวชิา/งาน คอมพวิเตอร์ธรุกิจ 40 40 35 115 15 12 27 142

ปีการศึกษา 2558  (ปีตอ่ไป) 

975

ภาคเรยีนที่ 1/2558(ปตี่อไป)

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา
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ประเภทวิชา/สาขา รวมทั้งสิ้น

ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม

3. ประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์

 - สาขาวชิา/งาน คหกรรมศาสตร์ 20 6 4 30 30

4. ประเภทวิชา เกษตรกรรม

 - สาขาวชิา/งาน เกษตรศาสตร์ 15 18 33 33

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปกีารศึกษา (2558) รวมทั้งสิ้น คน

   2.1 หลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะส้ัน ................ คน 2.3 หลักสูตร ปชด. ................ คน

   2.2 หลักสูตรเสริมวชิาชีพ (แกนมัธยม) 800 คน 2.4 หลักสูตระยะส้ัน ตชด. ................ คน 2.4 หลักสูตอื่น ๆ ................ คน

800

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตร/ีปทส.

ภาคเรยีนที่ 1/2558(ปตี่อไป)
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หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

แผนงาน/งบรายจ่าย เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการ

อาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่แบบครบ

วงจร

2.โครงการลด

ปัญหาการ

ออกกลางคัน

ของผู้เรียน

อาชีวศึกษา

3โครงการขยาย

บทบาทศูนย์

ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน

4.โครงการ

จดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา

เพือ่พฒันา

อาชีพ

ประชาชน

5.โครงการ

หารายได้

ระหวา่งเรียน

ของนักเรียน

ทีย่ากจน

6.โครงการ

ผลิตและ

พฒันา

บุคลากรให้

สอดคล้องกบ้

ความต้องการ

ของประเทศ

7.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

8.โครงการเรียน

ฟรี 15 ปี

รวมทัง้สิน้

21,532,081.81   1,823,099.66   128,499.01   198,000.00   -      23,681,680.48   204,999.70   137,999.82   1,079,998.01   116,250.00   83,000.00   291,000.00   1,314,499.21   8,511,523.27   11,739,270.01   35,420,950.49    
 1. แผนงานสร้างและ

กระจายโอกาสทาง

การศึกษา 21,532,081.81  1,823,099.66  128,499.01  198,000.00  -     23,681,680.48  204,999.70  137,999.82  1,079,998.01  116,250.00  83,000.00  291,000.00  1,314,499.21  8,511,523.27  11,739,270.01  35,420,950.49   

 - งบบุคลากร 19,252,783.13   19,252,783.13  -                 19,252,783.13   

 - งบด าเนินงาน 2,026,299.38     1,823,099.66   128,499.01   3,977,898.05    -                 3,977,898.05     

 - งบลงทุน -                 -                 -                  

 - งบเงินอดุหนุน 237,499.30       198,000.00   435,499.30      83,000.00   8,511,523.27   8,594,523.27    9,030,022.57     

 - งบรายจา่ยอืน่ 15,500.00         15,500.00        204,999.70   137,999.82   1,079,998.01   116,250.00   291,000.00   1,314,499.21   3,144,746.74    3,160,246.74     

 2. แผนงาน .....................

 - งบบุคลากร 

 - งบด าเนินงาน

 - งบลงทุน

 - งบเงินอดุหนุน

 - งบรายจา่ยอืน่

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ

โครงการผลผลิต

สว่นที่ 3 

 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
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1. ประมาณการรายรับ 50,257,151 บาท
 ก. เงินรายได ้(บกศ.) ยกมา 3,450,407 บาท

 - ยอดยกมาจากปปีจัจบุนั 2,690,406.99        บาท

 - คาดว่ามรีายรับในปต่ีอไป 760,000               บาท

 ข. เงินงบประมาณ ป ี2558 (ปตีอ่ไป) ที่คาดวา่จะไดร้ับ 46,806,744 บาท

งบบคุลากร 20,477,494 บาท

งบด าเนนิงาน 4,000,000 บาท

งบลงทนุ 11,780,000 บาท

งบเงินอดุหนนุ 9,030,000 บาท

งบรายจา่ยอื่น 1,519,250 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย 50,257,151 บาท
งบบคุลากร 20,477,494           บาท

 - เงินเดือน 16,979,244 บาท

 - ค่าจา้งประจ า 2,822,890 บาท

 - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 675,360 บาท

งบด าเนินงาน 7,450,407            บาท

 -  ค่าตอบแทนใชส้อย 3,000,000              บาท

 -  ค่าวัสดุ 2,450,407              

 -  ค่าสาธารณูโภค 2,000,000              บาท

งบลงทนุ 11,780,000           บาท

 -  ครุภณัฑ์ 780,000                บาท

 -  ส่ิงกอ่สร้าง 11,000,000            บาท

งบเงินอุดหนุน 9,030,000            บาท

 -  ส่ิงประดิษฐ์/หุ่นยนต์ 198,000                บาท

 -  โครงการเรียนฟรี 15 ปี 8,832,000              บาท

งบรายจา่ยอ่ืน 1,519,250            บาท

 -  โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน

ของผู้เรียนอาชวีศึกษา
138,000                บาท

 - โครงการขยายบทบาทศูนยซ่์อมสร้าง

เพื่อชมุชน
1,080,000              บาท

 -  โครงการจดัต้ังศูนยฝึ์กอบรมอาชพีใน

สถานศึกษาเพื่อพฒันาอาชพีประชาชน
116,250                บาท

 -  โครงการอาชวีะสร้างผู้ประกอบการ

ใหมแ่บบครบวงจร
100,000                บาท

 -  โครงการผลิตและพฒันาบคุลากรให้

สอดคล้องกบ้ความต้องการของประเทศ
50,000                  บาท

 -  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

 และธรรมาภบิาล
35,000                  บาท

3.2 ประมาณการรายรับ - รายจา่ย  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปตีอ่ไป)

ส่วนที่ 3 

วทิยาลยัการอาชพีนครนายก
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หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชุมชน

3.โครงการ

จดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา

เพือ่พฒันา

อาชีพประชาชน

4.โครงการ

อาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่แบบครบ

วงจร

5.โครงการผลิต

และพฒันา

บุคลากรให้

สอดคล้องกบ้

ความต้องการ

ของประเทศ

6.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

7.โครงการหา

รายได้ระหวา่ง

เรียนของ

นักเรียนที่

ยากจน

8.โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

รวมทัง้สิน้ บกศ.

 - งบบคุลากร

เงินเดือนข้าราชการ 14,879,244      

เงินวทิยฐานะ 1,428,000        

เงินประจ าต าแหน่ง 672,000          

ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ -                 

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 2,822,890        

เงินอืน่ ๆ -                 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 675,360          20,477,494     

 -  งบด าเนินงาน

      - ค่าตอบแทน

เงินค่าตอบแทนนอกเวลา 500,000          150,000          600,000           1,250,000       

      - ค่าใช้สอย -                  

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า)

ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป

ราชการ 100,000          50,000            7,400            500,000           

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ 20,000            40,000            50,000             

ค่าซ่อมครุภณัฑ์ 50,000            300,000           

ค่าซ่อมส่ิงกอ่สร้าง 100,000          400,000           

ค่าจา้งเหมาบริการ

ค่าเงินสมทบประกนัสังคม 150,000          1,767,400       

          - ค่าวัสดุ

วสัดุส านักงาน 10,225            40,000            37,537             

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000            30,000            50,000             

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

สว่นที่ 3 

3.3 สรปุงบหน้ารายจา่ยปงีบประมาณ พ.ศ. 2558
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก



33

รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชุมชน

3.โครงการ

จดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา

เพือ่พฒันา

อาชีพประชาชน

4.โครงการ

อาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่แบบครบ

วงจร

5.โครงการผลิต

และพฒันา

บุคลากรให้

สอดคล้องกบ้

ความต้องการ

ของประเทศ

6.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

7.โครงการหา

รายได้ระหวา่ง

เรียนของ

นักเรียนที่

ยากจน

8.โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

รวมทัง้สิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

วสัดุไฟฟาูและวทิยุ 10,000            10,000            20,000             

วสัดุการศึกษา 100,000          100,000          500,000           

วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000            27,550            30,000             

วสัดุหนังสือ วารสารและต ารา 30,000            30,000            50,000             

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000            20,000            20,000             

วสัดุกอ่สร้าง 50,000            300,000          200,000           

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000            20,000            100,000           1,855,312       

 - ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ต่ า)

ค่าโทรศัพท์ 6,000              30,000             

ค่าน้ าประปา 100,000          200,000           

ค่าไฟฟาู 664,000          200,000          800,000           2,000,000       

 - งบลงทนุ

  3.1 ครุภณัฑ์

 - ชุดฝึกสาธติเคร่ืองกลไฟฟาู 700,000          

 - ชุดฝึกเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน 80,000            

  3.2 ส่ิงกอ่สร้าง

 - อาคารเอนกประสงค์ 5,000,000        

 - โครงการเพิม่ประสิทธภิาพ

การพฒันาสถานศึกษา 6,000,000        11,780,000     

 - งบเงินอุดหนุน

 - อดุหนุนส่ิงประดิษฐ์ใหม่และ

หุน่ยนต์ 198,000          

 - อดุหนุนโครงการวจิยัและ

พฒันา

 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 37,500            

 - อดุหนุนโครงการจดั

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล

จนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 8,511,500        
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชุมชน

3.โครงการ

จดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา

เพือ่พฒันา

อาชีพประชาชน

4.โครงการ

อาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่แบบครบ

วงจร

5.โครงการผลิต

และพฒันา

บุคลากรให้

สอดคล้องกบ้

ความต้องการ

ของประเทศ

6.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

7.โครงการหา

รายได้ระหวา่ง

เรียนของ

นักเรียนที่

ยากจน

8.โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

รวมทัง้สิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การ อชท. 200,000          

 - อดุหนุนกจิกรรมองค์การ

วชิาชีพอตุสาหกรรม

 - อดุหนุนการหารายได้ระหวา่ง

เรียน 83,000            9,030,000       

 - งบรายจ่ายอ่ืน

 -  โครงการลดปัญหาการ

ออกกลางคันของผู้เรียน

อาชีวศึกษา 138,000          

 - โครงการขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1,080,000        

 -  โครงการจดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพใน

สถานศึกษาเพื่อพัฒนา

อาชีพประชาชน 116,250          

 -  โครงการอาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่แบบ

ครบวงจร 100,000          

 -  โครงการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรให้

สอดคล้องก้บความต้องการ 50,000            

 -  โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และ

ธรรมาภิบาล 35,000            1,519,250       

 - โครงการ

โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 300,000          
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชุมชน

3.โครงการ

จดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา

เพือ่พฒันา

อาชีพประชาชน

4.โครงการ

อาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่แบบครบ

วงจร

5.โครงการผลิต

และพฒันา

บุคลากรให้

สอดคล้องกบ้

ความต้องการ

ของประเทศ

6.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

7.โครงการหา

รายได้ระหวา่ง

เรียนของ

นักเรียนที่

ยากจน

8.โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

รวมทัง้สิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

โครงการจดัเกบ็ค าส่ังในรูปแบบ

อเิล็กทรอนิกส์

26,000

โครงการจดัหาวสัดุงานการเงิน 28,700            

โครงการจดัหาอปุกรณ์งานการ

บัญชี

17,000            

โครงการพฒันาระบบฐาน

ข้อมูลคอมพวิเตอร์หอ้งสมุด

63,000

โครงการหอ้งสมุดและศูนย์การ

เรียนรู้ด้วยตนเองเคล่ือนที่

20,000            

โครงการศึกษาดูงานด้านวทิย

บริการและหอ้งสมุด

5,500              

โครงการนิเทศติดตามการสอน

ภายใน และประเมินการสอน

ของครู

โครงการจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 

(งานพฒันาหลักสูตรการเรียน

การสอน)

8,670              

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์งาน

พฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

39,200             

โครงการคลังแผนการสอน

วทิยาลัยการอาชีพนครนายก

14,900

โครงการวพิากษแ์ผนการเรียน

วทิยาลัยการอาชีพนครนายก

2,075

โครงการจดัหาวสัดุและครุภณัฑ์

ส่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

95,000

โครงการซ่อมแซมครุภณัฑ์งาน

ส่ือการเรียนการสอน

30,000

โครงการปรับปรุงระบบเสียง

และภาพหอ้งประชุม วทิยาลัย

การอาชีพนครนยก

90,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชุมชน

3.โครงการ

จดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา

เพือ่พฒันา

อาชีพประชาชน

4.โครงการ

อาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่แบบครบ

วงจร

5.โครงการผลิต

และพฒันา

บุคลากรให้

สอดคล้องกบ้

ความต้องการ

ของประเทศ

6.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

7.โครงการหา

รายได้ระหวา่ง

เรียนของ

นักเรียนที่

ยากจน

8.โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

รวมทัง้สิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์ของ

แผนกวชิาการบัญชี

440,000

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 

(แผนกวชิาการบัญชี)

2,000

โครงการบัญชีอาสาบริการ

วชิาชีพกบัชุมชน

โครงการจดัท าฐานข้อมูล

สารสนเทศศิษย์เกา่แผนก

วชิาการบัญชี

โครงการ Teaching in the 

morning

โครงการจดัท าปูาย

ประชาสัมพนัธเ์ชิงบูรณาการ

ทางภาษา

5,600

โครงการประยุกต์หลักการ

วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

เพือ่อาชีพ (สัปดาหว์ทิยาศาสตร์)

10,000

โครงการ โครงงานวทิยาศาสตร์ 10,000

โครงการวทิยาลัยการอาชีพ

นครนายกโมเดล (N-VEC 

MODEL)

160,000

โครงการแนะแนวการศึกษา

สายอาชีพของวทิยาลัยการ

อาชีพนครนายก

50,000

โครงการประชุมผู้ปกครองและ

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

15,000

โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จ

การศึกษา

3,000
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชุมชน

3.โครงการ

จดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา

เพือ่พฒันา

อาชีพประชาชน

4.โครงการ

อาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่แบบครบ

วงจร

5.โครงการผลิต

และพฒันา

บุคลากรให้

สอดคล้องกบ้

ความต้องการ

ของประเทศ

6.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

7.โครงการหา

รายได้ระหวา่ง

เรียนของ

นักเรียนที่

ยากจน

8.โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

รวมทัง้สิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

โครงการศึกษาความพงึพอใจ

ของสถานประกอบการทีม่ีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา

3,000

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน –

 นักศึกษา  ทีจ่ะส าเร็จการศึกษา

10,000

โครงการพบครูทีป่รึกษา

กลัยาณมิตร

30,000

โครงการสารสนเทศในงานครูที่

ปรึกษา

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

นักศึกษา วทิยาลัยการอาชีพ

นครนายก

โครงการอาชีวบริการวชิาชีพ

เคล่ือนที่

15,000

โครงการประชุมทางวชิาการ

องค์การวชิาชีพในอนาคตแหง่

ประเทศไทย (อวท.) ระดับ

สถานศึกษา

40,000

โครงการอบรมพฒันาคุณธรรม 

 จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา

ใหม่

50,000

โครงการกจิกรรมวนัไหวค้รู 30,000

โครงการส่งเสริมกจิกรรมวนั

ส าคัญชาติ ศาสนา พระ

มหากษติัย์

10,000

โครงการกจิกรรม 5 ส. อนุรักษ์

และพฒันาส่ิงแวดล้อมใน

สถานศึกษา (Big Cleaning 

Day)

6,800
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รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้ เป็นเงิน

ปวช. ปวส. ระยะส้ัน
ส่ิงประดิษฐ์/

หุน่ยนต์

วจิยั

สร้าง

องค์

ความรู้

รวม

1.โครงการลด

ปัญหาการออก

กลางคันของ

ผู้เรียน

อาชีวศึกษา

2.โครงการ

ขยายบทบาท

ศูนย์ซ่อมสร้าง

เพือ่ชุมชน

3.โครงการ

จดัต้ังศูนย์

ฝึกอบรมอาชีพ

ในสถานศึกษา

เพือ่พฒันา

อาชีพประชาชน

4.โครงการ

อาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการ

ใหม่แบบครบ

วงจร

5.โครงการผลิต

และพฒันา

บุคลากรให้

สอดคล้องกบ้

ความต้องการ

ของประเทศ

6.โครงการ

เสริมสร้าง

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

ธรรมาภบิาล

7.โครงการหา

รายได้ระหวา่ง

เรียนของ

นักเรียนที่

ยากจน

8.โครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

รวมทัง้สิน้ บกศ.

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ

โครงการ

รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย

ตามงบประมาณ

ผลผลิต

โครงการฝึกอบรมวชิาการเดิน

ทางไกลอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ

วสิามัญ

80,000

โครงการแข่งขันกฬีาภายใน 40,000

โครงการพฒันาสารสนเทศ

วทิยาลัยการอาชีพนครนายก

100,000

โครงการซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์

ของศูนย์บริการอนิเตอร์เน็ต

50,000

โครงการนวตักรรม วจิยั 

ส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ

หุน่ยนต์อาชีวศึกษา

308,000

โครงการส่งเสริมการท าวจิยัใน

ชั้นเรียน

60,000

โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่

พฒันาอาชีพประชาชน

116,250

โครงการอาชีวะสร้าง

ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

100,000

โครงการการหารายได้ระหวา่ง

เรียนของนักเรียนนักศึกษาที่

ยากจน

83,000

โครงการจดัท าแผนปฏบิัติการ

ประจ าปี

5,000

โครงการจดัท ารายงานผลการ

ปฏบิัติงานประจ าปี

5,000

 - ส ารองเพ่ือสนับสนุนงาน
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โครงการที่ 1 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

-  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญในการให้บริการ

กับหน่วยงานในวิทยาลัย ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวก โดยเฉพาะการบริการด้าน

เอกสารการพิมพ์ อีกทั้งให้บริการเบิกและยืมวัสดุส านักงาน จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานและ

ด าเนินงานของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้การบริการด้านเอกสารการพิมพ์ ที่สามารถเอ้ือต่อการบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ  ให้สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

5.2 เพ่ือมีวัสดุส านักงานมีใช้อย่างเพียงพอ 
6  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ให้บริการด้านเอกสารการพิมพ์ 100% 

6.1.2 มีวัสดุส านักงานมีใช้อย่างเพียงพอในปีงบประมาณ 2558 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การบริหารงานและด าเนินงานของส านักงานมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ  
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ 

7.2  จัดซื้อวัสดุ 

7.3  สรุปโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000  บาท ได้แก่ 

8.1  วัสดุส านักงาน  300,000  บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  งานบริหารงานทั่วไปมีวัสดุไว้ใช้และให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สรุปผลการเบิก-จ่ายวัสดุ 

10.2  สรุปผลการใช้บริการถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 
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โครงการที่ 2 

โครงการจัดเก็บค าสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานบริหารงานทั่วไป 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานบริหารงานทั่วไป เป็นงานด้านการจัดการงานส านักงานของวิทยาลัย เกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสาร

และการประสานงานกับหน่วยงานอื่น รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่ซึ่งนับว่าเป็นงานที่เข้าไปมีส่วนร่วม ให้

ความร่วมมือและช่วยเหลืองานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายวิทยาลัย และเป็นการสนับสนุนการ

บริหารงาน อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดการระบบงานสารบรรณของวิทยาลัย ให้ถูกต้องตรมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

5.2  เพ่ือให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานในฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ  

5.3  เพ่ือจัดระบบของงานสารบรรณให้มีความทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จัดเก็บค าสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 บุคลาการในวิทยาลัย มีความสะดวกในการค้นหาค าสั่งผ่านระบบ RMS 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ 

7.2  จัดซื้อวัสดุ 

7.3  สแกนหนังสือน าเข้าระบบ RMS 

7.4  สรุปโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  26,000 บาท ได้แก่ 

8.1  เครื่องสแกนเนอร์  26,000 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  งานบริหารงานทั่วไป มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

10.2  สรุปผลโครงการ 
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โครงการที่ 3 

โครงการจัดหาวัสดุงานการเงิน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานการเงิน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 3 พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  

- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง เงื่อนไข

ความรู้ 
-  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยงานการเงินมีความส าคัญในการบริหารงานในองค์กร ด้านการเบิก-จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ

แบบแผนทางราชการ และจะต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกและภายใน จึงจ าเป็นจะต้องจัดท าโครงการนี้ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล 

5.2  เพ่ือมีวัสดุในการจัดพิมพ์เอกสาร 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องส ารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

6.1.2 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 6 ตลับ 

6.1.3 หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จ านวน 4 ขวด 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 งานการเงินท างานมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 มีวัสดุใช้ในงานการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการท างานในแต่ละปี  
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ส ารวจราคา 

7.2 ประมาณการ 

7.3 เสนอโครงการ 

7.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  28,700 บาท ได้แก่ 

8.1  เครื่องส ารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 4,500 บาท 

8.2  หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 6 ตลับ 21,000 บาท 

8.3  หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ 4 ขวด 3,200 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  เครื่องส ารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

9.2  หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 6 ตลับ 

9.3  หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จ านวน 4 ขวด 

9.4  มีวัสดุส านักงาน ไว้ใช้ และให้บริการข้อมูลต่างให้แก่บุคคลภายนอกและภายใน 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมินผลโครงการ 
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โครงการที่ 4 

โครงการจัดหาอุปกรณ์งานการบัญชี 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววรรณรัตน์  พับบ านาญ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 3  พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไข

ความรู้ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยงานการบัญชีต้องบันทึกข้อมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS พร้อมทั้งจัดท ารายงานทางบัญชี

เพ่ือส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลอยู่เป็นประจ าทุกวัน อีกท้ังต้อง

จัดพิมพ์เอกสารทางบัญชีที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อเวลาไฟฟ้าดับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ก็จะดับตามไปด้วยเนื่องจากไม่มีเครื่องส ารองไฟ ท าให้การบันทึกข้อมูลเกิดการเสียหายต้องบันทึกซ้ า

ใหม่ และสร้างความเสียหายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว 1 เครื่อง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ส่วนเอกสารที่

จัดพิมพ์เมื่อเก็บเอกสารไว้เป็นเวลานานข้อความในเอกสารเกิดการซีดจางไม่ครบถ้วนเนื่องจากพิมพ์จากเครื่องพิมพ์

อิงค์เจ็ทซ่ึงหมึกพิมพ์เป็นหมึกน้ าและเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ก็มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว  ท าให้การ

จัดพิมพ์เอกสารในบางครั้งตัวอักษรข้อความไม่สมบูรณ์หรือเส้นตารางเอกสารมีความไม่สม่ าเสมอหรือเส้นขาดบ้าง 

ท าให้เอกสารดูไม่เรียบร้อยหากต้องจัดส่งไปให้หน่วยงานภายนอก จึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อขอซื้อเครื่องส ารองไฟ

คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้ในงานการบัญชี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

และเพ่ือให้เอกสารทางงานบัญชีมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมที่จะจัดส่งให้หน่วยงานภายนอกและเก็บไว้เป็น

หลักฐานในการตรวจสอบต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

5.2  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องส ารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 

6.1.2 เอกสารงานการบัญชีมีความเรียบร้อย 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เจ้าหน้าที่งานการบัญชีปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ส ารวจราคา 

7.2  ประมาณการ 

7.3  เสนอโครงการ 

7.4  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  17,000 บาท ได้แก่ 

8.1  เครื่องส ารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 9,000 บาท 

8.2  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง 8,000 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  เครื่องส ารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 

9.2  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

9.3  เจ้าหน้าที่งานการบัญชีปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมินผลโครงการ 
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โครงการที่ 5 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ห้องสมุด 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด  
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที ๑          

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผู้เรียนรู้มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จ าเป็น ในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม        

-  การประกันคุณภาพภายนอก: กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ การบริการ หรือวิชาชีพที่ส่งเสริม การพัฒนาทักษะของผู้เรียน 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู้ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันงานบริการข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัยเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาห้องสมุด  โปรแกรม

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานสถิติต่าง ๆ การบริการสืบค้น และการบริการยืม - คืน 

ทรัพยากรห้องสมุด ห้องสมุดจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ความสะดวกรวดเร็ว  

และเป็นการวางแผน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นห้องสมุดดิจิตอลต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้ห้องสมุดมีโปรแกรมสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

5.2  เพ่ือให้บริการ สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย 

5.3  เพ่ือรวบรวม และรายงานข้อมูลหนังสือสถิติต่าง ๆ 

5.4  เพ่ือพัฒนาสู่ห้องสมุดดิจิตอล รองรับประคมอาเชี่ยน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ้นท์เตอร์  2 ชุด 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 โปรแกรมสืบค้นข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6.2.2 ผู้ใช้บริการพึงพอใจ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ส ารวจราคา 

7.2  ประมาณการ 

7.3  เสนอโครงการ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  63,000 บาท ได้แก่ 

8.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ้นท์เตอร์  2 ชุด 

8.2  โปรแกรมฐานข้อมูล 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สถิติการใช้บริการ  

10.2  ผู้ใช้บริการ 
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โครงการที่ 6 

โครงการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเคลื่อนที่ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู้ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีภารกิจให้บริการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมใน

โครงการตามพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และประชาชนภายในจังหวัด ในการ

จัดฝึกอบรมแต่ละครั้งจึงมีความจ าเป็นต้องจัดสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และกิจกรรมของผู้เรียน/

ผู้รับบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเคลื่อนที่ จึงจ าเป็นการสนับสนุน ที่ส าคัญต่อการฝึกวิชาชีพ ใน

แต่ละหลักสูตร โดยเน้นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น หนังสือ วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนน าไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชด าริฯ 

5.2  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 

5.3  เพ่ือให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในชุมชน แต่ละหลักสูตร 

5.4  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตรงตามต้องการของชุมชน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 โรงเรียนและชุมชน  

6.1.2 ภายในสถานศึกษา 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ชุมชนได้รับความรู้ตามความต้องการ 

6.2.2 มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับชุมชน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7.2  ด าเนินงาน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท ได้แก่ 

8.1  หนังสือ – นิตยสารที่ทันสมัย 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และชุมชน ภายในจังหวัด ๘ โรงเรียน 

9.2  นักเรียน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ โดยการสนับสนุนของโครงการห้องสมุด 

และศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองเคลื่อนที่ ได้รับความรู้เกิดทักษะ ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมและศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเองเคลื่อนที่ 

10.2  ประเมินจากแบบสอบถาม 
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โครงการที่ 7 

โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยบริการและห้องสมุด 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน :  

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู้ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ห้องสมุดมีความส าคัญในการส่งเสริมและให้บริหารจัดการงานด้านวิทยบริการเรียนรู้  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านวิทยบริการและห้องสมุด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีความจ าเป็นต้อง

พัฒนาบุคคลากรด้านบรรณารักษ์ โดยการประชุม อบรม, สัมมนา,ศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถาบันการศึกษา

ที่มีชื่อเสียง เพื่อน าไปประยุกต์ กับการบริหารงานงานวิทยบริการและห้องสมุดต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ 

5.2  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านบริการ การนิเทศและแหล่งเรียนรู้ 

5.3  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในห้องสมุด  

5.4  เพ่ือน ามาพัฒนาท างานวิทยบริการและห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา 

6.1.2 ฝึกอบรม 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได้รับเทคโนโลยีการจัดการห้องสมุดสมัยใหม่ 

6.2.2 บุคลากรได้รับความรู้ เกิดทักษะเพ่ือพัฒนาห้องสมุด 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ/สมัครเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน 

7.2  เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,500 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

8.2  ค่าท่ีพัก 

8.3  ค่าเบี้ยเลี้ยง 

8.4  ค่ายานพาหนะ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ได้บุคลากรงานด้านวิทยบริการ และบรรณรักษ์ที่สามารถบริหารงานและน าเทคโนโลยี 

9.2  ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ บุคลากรที่เก่ียวข้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.3  ได้ห้องสมุดท่ีได้มาตรฐานและสมบูรณ์แบบ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  บุคลากรที่ผ่านการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม 

10.2  รายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน  
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โครงการที่ 8 

โครงการนิเทศติดตามการสอนภายใน และประเมินการสอนของครู 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่

รับผิดชอบ 

- การประกันคุณภาพภายนอก : ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพครู 
-  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครู เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ้

เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้  การนิเทศการเรียนการสอน  จึงเป็นกระบวนการในการแนะน า

ช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้

เต็มตามศักยภาพ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อนิเทศติดตามการสอนภายใน  ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  

5.2  เพ่ือประเมินคุณภาพการสอนจากนักเรียน – นักศึกษา อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครูทุกคน  ทุกสาขาวิชา  ได้รับการนิเทศการสอนภายใน  ประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน  

ในทุกรายวิชา 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ด าเนินการนิเทศติดตามการสอนภายใน  อย่างเป็นระบบ  และประเมินคุณภาพการสอนของครู  

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู  
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการและกิจกรรมเพ่ือพิจารณา 

7.2  ออกค าสั่งวิทยาลัยในการด าเนินงานตามโครงการ 

7.3  ด าเนินการนิเทศการสอนภายใน ทุกภาคเรียนอย่างเป็นระบบ (รองฯฝ่ายวิชาการประเมินหัวหน้าแผนกวิชา  

หัวหน้าแผนกวิชาประเมินครูผู้สอน) และประเมินการสอนของครู โดยนักเรียน - นักศึกษา ทุกรายวิชาที่

ท าการสอน 

7.4  สรุปผลการด าเนินการ 

7.5  ประเมินผลโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น       -        บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีการนิเทศติดตาม  และประเมินคุณภาพการสอนจากนักเรียน – นักศึกษาทุกรายวิชา 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมินการสอนครู 

10.2  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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โครงการที่ 9 

โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงาน (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน) 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ข้อ 10 ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

ด้าน การเงิน บุคลากร และพัสดุ 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ตัวบ่งชี้ที่  17 จ านวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก

แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การประกันคุณภาพภายนอก : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
-  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นงานที่ต้องให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู 

เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการในด้านการเรียนการสอน  ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรฯจึงต้องมี

วัสดุส านักงานท่ีสามารถท างานและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  

5.2 เพ่ือให้มีวัสดุส านักงานใช้อย่างเพียงพอในปีงบประมาณ 

5.3 เพ่ือทดแทนวัสดุส านักงานเก่าที่ช ารุดและเสียหายจากการใช้งาน 
6  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีวัสดุส านักงานไว้ใช้ในการท างานและให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ส ารวจครุภัณฑ์ 

7.2  เขียนโครงการ 

7.3  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

7.4  ด าเนินงาน 

7.5  ติดตามประเมินผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  รายได้ (บกศ.) 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   8,670  บาท ได้แก่ 

8.1  หมึกปรินท์เตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J430W จ านวน  4  ขวด ๆ ละ 550 บาท = 2,200 บาท 

8.2  Hxternal Harddisk 500 gb  จ านวน 1 อัน ๆ ละ 3,550 บาท = 3,550 บาท 

8.3  กระดานไวท์บอร์ด  ขนาด  90 * 120 ซม.  จ านวน  1 แผ่น ๆ ละ 1,200 บาท  =  1,220 บาท 

8.4  ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น  จ านวน  2  หลัง ๆ ละ  850 บาท =  1,700 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. หมึกปรินท์เตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J430W  จ านวน  4 ขวด 

9.2.  Hxternal Harddisk 500 gb  จ านวน  1 อัน 

9.3.  กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 90 * 120 ซม.  จ านวน  1 แผ่น 

9.4.  ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น  จ านวน   2 หลัง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 10 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ข้อ 10 ความมีประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการด้าน การเงิน บุคลากร และพัสดุ 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ตัวบ่งชี้ที่  13  ระดับความเหมาะสมและเพียงพอขอครุภัณฑ์งาน

ส านักงานในแต่ละหน่วยงาน 

- การประกันคุณภาพภายนอก : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นงานที่ต้องให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู 

เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการในด้านการเรียนการสอน  ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมี

ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ส านักงาน ที่สามารถท างานและให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.2  เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ ที่ช ารุดเสียหายจาการใช้งาน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 3 ฟุต  จ านวน 2 ตู้ 

6.1.2 ตู้เก็บเอกสารกระจกทรงสูง 3 ฟุต  จ านวน 2 ตู้ 

6.1.3 โต๊ะท างานเหล็ก 7 ลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมกระจก  จ านวน 2 ชุด 

6.1.4 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์+ปรินท์เตอร์ 120 ซม.  จ านวน 1 ชุด 

6.1.5 เก้าอ้ีส านักงานมีตาข่ายขาชุบ  จ านวน 2 ตัว 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องส านักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ส ารวจครุภัณฑ์ 

7.2  เขียนโครงการ 

7.3  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

7.4  ด าเนินงาน 

7.5  ติดตามประเมินผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน    รายได้ (บกศ.) 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   39,200  บาท ได้แก่ 

8.1  ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 3 ฟุต  จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,200  บาท =  6,400 บาท 

8.2  ตู้เก็บเอกสารกระจกทรงสูง 3 ฟุต  จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท =  9,600 บาท 

8.3  โต๊ะท างานเหล็ก 7 ลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมกระจก  จ านวน 2 ชุด ๆ ละ  8,400  บาท  = 16,800 บาท 

8.4  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์+ปรินท์เตอร์ 120 ซม. จ านวน  1 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท =  2,800 บาท 

8.5  เก้าอ้ีส านักงานมีตาข่ายขาชุบ  จ านวน  2 ตัว ๆ ละ  1,800  บาท  =  3,600 บาท 
 

 9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1. ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 3 ฟุต   

9.2. ตู้เก็บเอกสารกระจกทรงสูง 3 ฟุต 

9.3. โต๊ะท างานเหล็ก 7 ลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมกระจก 

9.4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์+ปรินท์เตอร์ 120 ซม. 

9.5. เก้าอ้ีส านักงานมีตาข่ายขาชุบ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 11 

โครงการคลังแผนการสอนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ข้อ 10 ความมีประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการด้าน การเงิน บุคลากร และพัสดุ 
-  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนของครูอาจารย์ที่ท าการสอนอยู่ในสถานศึกษา  ทุกระดับชั้น ทุกประเภทวิชา ให้สามารถถ่ายทอดมวลความรู้

และประสบการณ์ที่ครูผู้สอนมีอยู่ในตัวเอง ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา รับรู้เรียนรู้ได้อย่างมีระบบ สามารถน าความรู้

ที่ได้ไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ครูผู้สอนทุกท่านเขียนแผนการสอน ในทุกรายวิชาที่สอน  

แผนการสอนเปรียบเสมือนเข็มทิศช่วยชี้ทาง ให้การเรียนการสอนบรรลุสู่จุดมุ่งหมายปลายทางท่ี

ก าหนดไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การจัดเก็บรวบรวมแผนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถน ามาใช้

เป็นแนวทาง คู่มือ หรือน ามาศึกษาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการสอน ของครูผู้สอน จึงมีความส าคัญเป็นอย่าง

ยิ่ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปริมาณเอกสาร ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร และให้เหมาะสมกับยุกต์สมัยที่มีการพัฒนา

ด้านเทคโนโลยี การจัดส่งแผนการสอนในรูปไฟล์ข้อมูล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมและรอรับการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก  

5.2 เพ่ือท าให้เกิดการรวบรวมแผนการสอน วิธีการสอน วิธีการเรียน ที่มีความหมายยิ่งขึ้น เพราะเป็นการ

จัดท าอย่างมีหลักการ เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  และท าให้ค้นหาได้ง่าย 

5.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือ ศึกษาค้นคว้า ในการจัดท าแผนการสอน ของครูผู้สอน  

5.4 เพ่ือใช้เป็นผลงานทางวิชาการท่ีสามารถเผยแพร่ได้ 

5.5 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ท าการสอนแทนในกรณีท่ีครูผู้สอนประจ าวิชาไม่สามารถเข้าสอนได้ 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีการจัดท าแผนการสอนเพ่ิมมากข้ึน 

6.1.2 มีการใช้กระดาษในการจัดพิมพ์น้อยลง 

6.1.3 มีครุภัณฑ์ไว้ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2.2 เอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

6.2.3 สะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ส ารวจครุภัณฑ์ 

7.2  เขียนโครงการ 

7.3  จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 

7.4  ด าเนินงาน 

7.5  ติดตามประเมินผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  14,900 บาท ได้แก่ 

8.1  ตู้เก็บเอกสารกระจกทรงสูง 3 ฟุต จ านวน  2  ตู้ ๆ ละ  4,800 บาท  =  9,600 บาท 

8.2  แผ่น CD  (กล่องละ 50 แผ่น)  จ านวน 4 กล่อง ๆ ละ 350 บาท  =   1,400 บาท 

8.3  กล่องใส่แผ่น DVD 2 หน้า (สีด า) จ านวน 150 กล่อง ๆ ละ 16  บาท  =   2,400 บาท 

8.4  สติ๊กเกอร์ใส  จ านวน 30 แผ่น ๆ ละ 30 บาท  =  900 บาท 

8.5  กระดาษการ์ดแข็งสีขาว  จ านวน 5  รีม ๆ ละ 120 บาท  = 600 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ครูผู้สอนจัดท าแผนการสอนมากข้ึน 

9.2  ครูผู้สอนสามารถน าแผนการสอนที่มีอยู่ไปเป็นคู่มือ ในการพัฒนา ปรับปรุง แผนการสอนของตนเองได้  

9.3  สามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย  ค้นหาเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สรุปผลการด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 12 

โครงการวิพากษ์แผนการเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  : มาตรฐานที2่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน 

- สถานศึกษาท่ีจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ พุทธศักราช 2556 : มาตรฐานที่ 2 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การจัดท าแผนการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สถานการณ์ปัจจุบันหลังการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2553 ด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยสถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่ 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกียวข้องให้สอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 

จากเหตุผลและความจ าเป็นเบื้องต้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงเห็นควรให้มีการวิพากษ์

แผนการเรียน ระหว่างวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษา โดยมีการก าหนดและวิเคราะห์รายวิชาในแผนการเรียนร่วมกัน  ให้ได้แผนการเรียนที่มีความสอดคล้อง

กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อเพ่ือให้มีแผนการเรียนสถานศึกษาที่ครอบคลุมตามหลักสูตร  

5.2 เพ่ือพัฒนาแผนการเรียนสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ  

5.3 เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ตัวแทนครูและตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมการวิพากษ์แผนการเรียนครบทุกสาขาวิชาที่

เปิดสอนในวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

6.2  เชิงคุณภาพ - 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ประชุมเพ่ือขอความร่วมมือ งานพัฒนาหลักสูตร งานทวิภาคี งานความร่วมมือ 

7.2  เสนอโครงการ 

7.3  ท าบันทึกข้อความถึง หัวหน้าแผนกวิชา ส ารวจรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ประจ าแผนกวิชา 

7.4  งานหลักสูตรฯ รวบรวม 

7.5  ท าหนังสือเชิญและแบบตอบรับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญฯ 

7.6  ท าหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวิพากษ์แผนการเรียน ตามวัน เวลา ที่ก าหนด  พร้อมแนบเอกสาร

แผนการเรียนของวิทยาลัยฯ ที่จัดท าโดยแผนกวิชาฯ 

7.7  วิพากษ์แผนการเรียนร่วมกัน วิเคราะห์รายวิชาในแผนการเรียน ก าหนดสมรรถนะและคุณสมบัติของ

ผู้เรียนร่วมกัน  ลงนามความร่วมมือ  มอบใบประกาศ  ลงนามอนุมัติแผนการเรียน 

7.8  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    2,075  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าของที่ระลึก จ านวน  15 ชิ้น ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 750 บาท 

8.2  ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ จ านวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน  750 บาท 

8.3  ค่ากระดาษ A4  จ านวน  5 รีม ๆ ละ 115 บาท  เป็นเงิน 575 บาท 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  วิทยาลัยการอาชีพนครนายกได้แผนการเรียนสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน

ประกอบการทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน 

9.2  ตัวแทนครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและผสมผสานเครือข่าย

การเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรได้ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ 
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โครงการที่ 13 

โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภทมุ่ง
เป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่  ๒   
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๙ ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศ 

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒๐ ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

- การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่

ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
-  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ได้ด าเนินการให้บริการ สนับสนุน วัสดุและครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับ

การผลิตและเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอนของครู บุคลากรทางศึกษา และอ่ืนๆ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา วัสดุ

และครุภัณฑ์ที่ได้รับมีสภาพทรุดโทรม และเก่าตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้นงานสื่อการเรียนการสอน จึงขอเสนอโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน  เพ่ือพิจารณาในการจัดสรรหาให้ทันในปีการศึกษา 2558 และสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

ให้ทันเทคโนโลยีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 วัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 9 รายการ 

6.1.2 งานบริการครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรทางศึกษา 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วัสดุและครุภัณฑ์สื่อท่ีพร้อมใช้งาน 

6.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการได้รับความสะดวก 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ศึกษารายละเอียดของงาน 

7.2  เสนอโครงการ 

7.3  ทดลองให้บริการ 

7.4  สรุปผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7.5  จัดท ารายงาน 

7.6  ระยะเวลาแล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2557 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน    รายได้ (บกศ.) 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   95,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ขาตั้งไมโครโฟน  ส าหรับโพเดี้ยม จ านวน 1 ตัว 

8.2 ขาแขวนจอโปรเจ๊คเตอร์ ส าหรับจอภาพ ขนาด 100 นิ้ว และ ขนาด 150 นิ้ว จ านวน 2 ขาตั้ง 

8.3  ขายึดโปรเจ็คเตอร์แบบยาว  จ านวน  1 ขาตั้ง 

8.4  ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 4 ตัว  

8.5 หมึกพิมพ์  

8.6 แบตเตอรี่(สีด า) ขนาด 9 โวลล์ จ านวน 48 ก้อน 

8.7 แบตเตอรี่(AA)  ขนาด 1.5 โวลล์ จ านวน 48 ก้อน 

8.8 แบตเตอรี่(AAA)  ขนาด 1.5 โวลล์ จ านวน 12 ก้อน 

8.9 ปากกาไวท์บอร์ดและหมึกเติม สีน้ าเงิน สีด า สีแดง 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ขาตั้งไมโครโฟน  ส าหรับโพเดี้ยม จ านวน 1 ตัว 

9.2  ขาแขวนจอโปรเจ๊คเตอร์ ส าหรับจอภาพ ขนาด 100 นิ้ว และ ขนาด 150 นิ้ว จ านวน 2 ขาตั้ง 

9.3 ขายึดโปรเจ็คเตอร์แบบยาว  จ านวน  1 ขาตั้ง 

9.4 ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 2 ตัว 

9.5 หมึกพิมพ์ 

9.6 แบตเตอรี่(สีด า) ขนาด 9 โวลล์ จ านวน 48 ก้อน 

9.7 แบตเตอรี่(AA)  ขนาด 1.5 โวลล์ จ านวน 48 ก้อน 

9.8 แบตเตอรี่(AAA)  ขนาด 1.5 โวลล์ จ านวน 12 ก้อน 

9.9 ปากกาไวท์บอร์ดและหมึกเติม สีน้ าเงิน สีด า สีแดง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

10.2  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
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โครงการที่ 14 

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :  ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภทมุ่ง
เป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่  ๒   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

- การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม :กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่

ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
-  

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ได้ด าเนินการให้บริการ สนับสนุน วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการผลิต

และเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอนของครู บุคลากรทางศึกษา และอ่ืนๆ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ท าให้ครุภัณฑ์มี

สภาพทรุดโทรม และเก่าตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลครุภัณฑ์ดังกล่าวให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ จึงขอเสนอโครงการซ่อมแซม

ครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน เพื่อพิจารณา และสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยี

และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2558 

5.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน จ านวน 4 รายการ 

6.1.2 งานบริการครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรทางศึกษา 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน 

6.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการได้รับความสะดวก 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ศึกษารายละเอียดของงาน 

7.2  เสนอโครงการ 

7.3  ทดลองให้บริการ  

7.4  สรุปผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7.5  จัดท ารายงาน 

7.6  ระยะเวลาแล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2557 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   30,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ไมโครโฟน ส าหรับประชุม CF-50D จ านวน 12 เครื่อง 

8.2  ไมโครโฟน ส าหรับประชุม GN – 460 จ านวน 4 เครื่อง 

8.3 โปรเจ๊คเตอร์ความสว่าง 3,900 รูเมน จ านวน 1 เครื่อง 

8.4 คอมพิวเตอร์พกพาระบบสัมผัส 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ไมโครโฟน ส าหรับประชุม CF-50D จ านวน 12 เครื่อง 

9.2  ไมโครโฟน ส าหรับประชุม GN–460 จ านวน 4 เครื่อง 

9.3 โปรเจ๊คเตอร์ความสว่าง 3,900 รูเมน จ านวน 1 เครื่อง 

9.4 คอมพิวเตอร์พกพาระบบสัมผัส 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

10.2  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
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โครงการที่ 15 

โครงการปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนยก 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :  ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภทมุ่ง
เป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่  ๒   
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙  ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐  ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 

- การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม :กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่

ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ได้ด าเนินการให้บริการ สนับสนุน วัสดุและครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับ

การผลิตและเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอนของครู บุคลากรทางศึกษา และอ่ืนๆ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา วัสดุ

และครุภัณฑ์ที่ได้รับมีสภาพทรุดโทรม และเก่าตามอายุการใช้งาน 

ดังนั้นงานสื่อการเรียนการสอน จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัย

การอาชีพนครนายก เพื่อพิจารณาในการจัดสรรหาให้ทันในปีการศึกษา 2558 และสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

5.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 วัสดุและครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

6.1.2 งานบริการครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรทางศึกษา 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 วัสดุและครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนายกท่ีพร้อมใช้งาน  

6.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการได้รับความสะดวก 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ศึกษารายละเอียดของงาน 

7.2  เสนอโครงการ 

7.3  ทดลองให้บริการ 

7.4  สรุปผลโดยใช้แบบสอบถาม 

7.5  จัดท ารายงาน 

7.6  ระยะเวลาแล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2557 สถานที่ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   90,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ล าโพงจ านวน 8 ตัว 

8.2  เครื่องขยายเสียง 1 ตัว 

8.3 จอแสดงผลแบบLEDจ านวน 2 เครื่อง 

8.4 สายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งอ่ืนๆ 

8.5 คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จ านวน 1 เครื่อง 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ล าโพงจ านวน 8 ตัว 

9.2  เครื่องขยายเสียง 1 ตัว 

9.3 จอแสดงผลแบบLEDจ านวน 2 เครื่อง 

9.4 สายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งอ่ืนๆ 

9.5 คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จ านวน 1 เครื่อง 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  หลังเสร็จสิ้นโครงการ   10.2  แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
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โครงการที่ 16 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแผนกวิชาการบัญชี 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวพรพิมล  พรหมเจริญ   แผนกวิชาบัญชี 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 3 พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง เงื่อนไขความรู้ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น เน้น

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้าน

เทคโนโลยี มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก หน่วยงานใดมีการบริหารจัดการที่ดีมีความพร้อมทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ 

และครุภัณฑ์เพียงพอ ก็จะส่งผลให้การบริหารจัดการ การบริการ การพัฒนางานด้านอ่ืน ๆ และการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.2  เพื่อให้แผนกวิชาบัญชีมีเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษตามมาตรฐานครุภัณฑ์สาขางานบัญชี  

5.2  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับนักเรียน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  20 เครื่อง 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ส ารวจราคา 
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7.2  เสนอโครงการ 

7.3  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.4  สรุปผลตามโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน    รายได้ (บกศ.) 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  440,000 บาท ได้แก่ 

8.1  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ  20 เครื่อง  440,000 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม  

9.2  ครุภัณฑ์ที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมินผลโครงการ 
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โครงการที่ 17 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนกวิชาการบัญชี) 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางวิภาณี  รัตนมณี  แผนกวิชาการบัญชี 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จ านวน 4 ตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตส านึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางด ารงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย

กลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไป ที่เน้นการเจริญเติมโตที่ค่อย ๆ เกิดข้ึนตาม

ศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผล เป็นขั้นเป็นตอนด้วยความม่ันคง และเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท ในการ

รับมือกับวิกฤตต่าง ๆ 

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายกจึงได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนกวิชา 

การบัญชี) ในการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้

ความเข้าใจและมีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

5.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

5.4 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทยรักบ้านเมือง 

ด ารงซึ่งความเป็นไทย 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 50 คน 

6.1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 

50 คน 

6.1.3 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความส าคัญของการด าเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 50 คน 

6.1.4 นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย รัก

บ้านเมือง ด ารงซึ่งความเป็นไทย จ านวน 50 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

6.2.2 ผู้เรียนมีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ประชุมเสนออนุมัติโครงการ 

7.2  ติดต่อวิทยากร นายมนตรี เทียนเล็ก 

7.3  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- กิจกรรมตอนก่ิง  

- กิจกรรมปลูกผัก  

- กิจกรรมตกแต่งสถานที่ 

7.4  สรุปโครงการ 

7.5  การประเมินโครงการ 

7.6  การรายงาน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ระยะสั้น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  2,000 บาท ได้แก่ 
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9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.2  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการตอนก่ิง 

9.3  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการปลูกผัก 

9.4  มีทักษะแนวความคิดในการตกแต่งสถานที่ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมินโครงการ 

10.2  สังเกต 

10.3  สอบถาม 
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โครงการที่ 18 

โครงการบัญชีอาสาบริการวิชาชีพกับชุมชน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวบัณฑิตา   รอดตุ้ม 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 5 ผสานเครือข่ายและความร่วมมือเพ่ือบริหารจัดการกับชุมชน

โรงเรียนประชาคมอาชีวศึกษาและองค์กรต่าง ๆ 

- พันธกิจแผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 2 จัดการเรียนการสอนหลากหลายสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเอง สังคม และประเทศชาติ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

- มาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ

วิชาการและวิชาชีพ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

แผนกวิชาบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ  

ในวิชาชีพบัญชี ซึ่งงานทางด้านบัญชีถือเป็นสาขาหนึ่งของธุรกิจวิชาชีพ  ที่สถาบันและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้ความส าคัญ และเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน  ดังนั้นแผนกวิชาบัญชีจึงได้จัดท าโครงการบัญชี

อาสาบริการวิชาชีพกับชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา 

แผนกวิชาบัญชี  ให้ได้รับประสบการณ์ตรงและน าความรู้ ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติจริงต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการบริการวิชาชีพกับชุมชน   
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาบัญชี  จ านวน 100 คน 

6.1.2 ครูแผนกวิชาบัญชี จ านวน 4 คน 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ร้านค้าในชุมชนมีทักษะในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และมีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร       

จัดการสินค้าคงคลัง 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ 

7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

7.3  ติดต่อประสานร้านค้าในชุมชน 

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปผลโครงการ 

7.6  ประเมินผลโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -     บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษา ออกบริการวิชาชีพบัญชีกับชุมชน 1 ครั้ง ต่อภาคเรียน 

9.2  นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาบัญชี ออกบริการวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 

9.3  นักเรียน นักศึกษา  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมินผลโครงการ 
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โครงการที่ 19 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าแผนกวิชาการบัญชี 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางสาวบัณฑิตา   รอดตุ้ม 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม

และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง 

- พันธกิจแผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 7 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออก  

มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

แผนกวิชาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2538 

จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจ านวนมาก และในปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดท า

ฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า ดังนั้นแผนกวิชาการบัญชี จึงได้จัดท าโครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของ

ศิษย์เก่าแผนกวิชาบัญชีขึ้น เพื่อเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้าง

การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ให้มีบทบาทให้การพัฒนา ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับศิษย์เก่าของแผนก ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าแผนกวิชาการบัญชี 

5.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี  

5.3 เพ่ือจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี และศิษย์เก่าที่เป็นคนดี คนเก่งของสังคม  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จ านวนกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับแผนกวิชาการบัญชี 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการ 

7.2  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

7.3  ติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า 

7.4  ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า 

7.5  จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

7.6  สรุปผลโครงการ 

7.7  ประเมินผลโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -     บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

9.2  ฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 ชุด 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมินผลโครงการ 
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โครงการที่ 20 

โครงการ Teaching in the morning 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

และกีฬาในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 จ านวนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา 

- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : ความพอประมาณ , ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่

ดีในตนเอง,  เงื่อนไขความรู้,  เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จุดประสงค์ทั่วไปในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร พุทธศักราช 2545  ปรับปรุง 

พุทธศักราช 2546 ของส านักงานอาชีวศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน

และเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆตามความถนัดและความสนใจ ในสภาพ

ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนยังได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ  กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ผ่านมา ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียน–นักศึกษา คือ ในชีวิตประจ าวัน นักเรียน

ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โอกาสใช้ภาษาอังกฤษมีน้อยอีกทั้งการเรียนการสอนยังไม่มีการบูรณาการที่เพียงพอในเรื่อง

ของ เนื้อหากิจกรรม,  ช่วงเวลา 

ดังนั้นครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมที่นอกเหนือ  

จากเวลาที่ท าการเรียนการสอนปกติ  ใช้เวลาที่นักเรียนนักศึกษาส่วนมากรวมตัวกันในตอนเช้ามาเรียนรู้กิจกรรม

ทางภาษาต่างประเทศ  นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้จะได้รับความรู้ จากครูผู้สอนนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรู้อยู่

ปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากเนื้อหาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน  

5.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการฝึกทักษะทางภาษา และสามารถน าทักษะเหล่านั้นไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 

5.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาสู่สังคมอาเซี่ยนได้อย่างมั่นใจ  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียนนักศึกษาท้ังหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม 

6.2  เชิงคุณภาพ -  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  น าเสนอโครงการ 

7.2  ประชุมปรึกษา 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินกิจกรรม 

7.5  สรุปโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น       -      บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียนนักศึกษาเห็นคุณค่าภาษาต่างประเทศ 

9.2  นักเรียนนักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  การสังเกตและแบบสอบถาม 
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โครงการที่ 21 

โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการทางภาษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ นางภัคจิรา  จิตรมิตร 

นางกาญจนา  จันหอม 

นายวรวุฒิ  บทมาตร 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 7 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

และกีฬาในการให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

- การประเมินคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.9 จ านวนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา 

- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  : ความพอประมาณ , ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่

ดีในตนเอง,  เงื่อนไขความรู้,  เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จุดประสงค์ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุงพุทธศักราช 

2546 ของส านักงานการอาชีวศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและ

เข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบพ่ึงตนเองโดยการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง  ๆ ตามความถนัดและความสนใจ        

ในสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้จัดให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ความเป็นอาเซียน ในปี 2558 

ดังนั้น ครูผู้สอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เรียนต้อง

ศึกษาหาความรู้ที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เรียนซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์มุมความรู้

เพ่ิมเติม ที่ผู้เรียนจะสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้เพิ่มเติมที่มีนอกเหนือจากชั้นเรียน  

5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน – นักศึกษา ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียน  ตามความถนัดและสนใจ  
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน-นักศึกษาครู บุคลากร ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม 

6.2  เชิงคุณภาพ -  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  น าเสนอโครงการ 

7.2  ประชุมปรึกษา 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินกิจกรรม 

7.5  สรุปโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ระยะสั้น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,600 บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน  นักศึกษาเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการบรูณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ๆ 

9.2  นักเรียน  นักศึกษา ครู บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เพื่อรองรับ

การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนได้ เหมาะสมต่อไป 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  การสังเกตและแบบสอบถาม 
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โครงการที่ 22 

โครงการประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์เพื่ออาชีพ (สัปดาห์วิทยาศาสตร์) 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1.  ครูคณิตศาสตร์ 

2.  ครูวิทยาศาตร์ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

- ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ 

- การจัดการความรู้สอดคล้องการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่ 3  การจัดการเรียนการสอนด้าน

อาชีวศึกษา 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกันภายใน สอศ . 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 29 จ านวน นวัตกรรม  ฯลฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3-9 จ านวนกิจกรรม นักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องประกัน  

- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ในตนเอง, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว     

การถ่ายทอดความรู้เพียงแต่ให้นักศึกษาจดจ าความรู้เท่านั้นเป็นเรื่องยากท่ีนักศึกษาจะสามารถเข้าใจและเห็นภาพ

ได้ชัดเจน  ซึ่งจะต้องมีวิธีการสอนโดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงและได้รับการฝึกฝนตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีให้

เกิดข้ึนต่อวิชาที่เรียน 

วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาทักษะที่มีข้ันตอนและมีการทดลองเพ่ือค้นคว้าความจริงและใช้ระบบการคิด

อย่างมีเหตุผลในท านองเดียวกัน  การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนอีกวิธีการหนึ่ง   
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จัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุก ๆ ด้านที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน  ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รู้จักปรับพฤติกรรม

ของตนเอง  ให้เข้ากับหมู่คณะและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตต่อไป  อีกท้ังยังสามารถเสริมสร้าง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดข้ึนกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษา  ได้รับความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

จากบทเรียน 

5.2  เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 

5.3  เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

5.4  เพ่ือให้นักเรียน/นักศึกษา มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน/นักศึกษาให้ความสนใจ  เข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดทุกประเภท  

6.1.2  นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมชมกิจกรรมร้อยละ ๘๐  ทุกชั้นทุกแผนก 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีนักเรียน/นักศึกษา ได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตร ทุกประเภท ประเภทละ 3 รางวัล 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือเขียนโครงการ 

7.2  เสนอโครงการต่อ หัวหน้าแผนก รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการตามล าดับ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ 

7.4  ประชาสัมพันธ์โครงการ 

7.5  รับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันในทุกประเภท 

7.6  จัดเตรียมสถานที่ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ 

7.7  ตัดสินการประกวดและการแข่งขันในทุกประเภทดังนี้ : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, การ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้, การประกวดวาดภาพ – ค าขวัญวันวิทยาศาสตร์, การประกวดจัด

สวนถาด, การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแสดงบนเวที 

7.8  จัดแสดงผลงานที่เข้าร่วมประกวด 

7.9 จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดโครงการ 

7.10  รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม 
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8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ระยะสั้น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ของรางวัลส าหรับการประกวดและการแข่งขันในทุกประเภท 

8.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมและด าเนินการอ่ืน ๆ  ภายในงาน 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน/นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 

9.2  นักเรียน/นักศึกษามีความรู้  ความสามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป  ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

6.3  นักเรียน/นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดโครงการ 

10.2  รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม 
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โครงการที่ 23 

โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ ครูวิทยาศาตร์ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  ประกันภายใน  สอศ . 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้

แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 29 จ านวน นวัตกรรม ฯลฯ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว การ
ถ่ายทอดความรู้โดยให้นักศึกษาจดจ าความรู้เท่านั้นเป็นเรื่องยากที่นักศึกษาจะสามารถเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน 

ในสภาพปัจจุบันการเรียนรู้ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแต่ยังไม่ปรับวิธีการคิด ที่ไม่จ าเป็นที่จะต้อง
เรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถท่ีพัฒนาความคิดกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ 
โดยการท าโครงงานและวิจัย  มีกระบวนการท างานเป็นขั้นตอน ระบุปัญหา สมมุติฐาน ศึกษาข้อมูล ทดลอง สรุปผล
การทดลองเพ่ือจะน าองค์ความรู้ดังกล่าว ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต   

ซึ่งถ้าโครงการได้รับการอนุมัติตามเป้าหมายแล้ว จะได้โครงงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 โครงงาน 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย   โครงงาน ๒ ในระดับปวช. และ ปวส. เพ่ือเข้าแข่งขัน 

5.2  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน/นักศึกษาให้ความสนใจ  เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานในระดับ ปวช. และ ปวส. 

อย่างน้อย  1 – 2  ทีม 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน - นักศึกษาที่มีความสนใจ สามารถท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณงาน  สถานที่ด าเนินการ  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.2  เสนอโครงการต่อ หัวหน้าแผนกวิชา รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการตามล าดับ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ 

7.4  คัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 

7.5  เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 

7.6  สรุปโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจของนักเรียน/นักศึกษา  ที่สามารถน าไปเผยแพร่ต่อไปได้ 

9.2  นักเรียนสามารถท่ีจะท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

9.3  นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สรุปโครงการ 
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โครงการที่ 24 

โครงการวิทยาลัยการอาชีพนครนายกโมเดล (N-VEC MODEL) 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 

 ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 4ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาในปัจจุบัน  มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เกิด

การรักในสิ่งที่เรียนรู้และใช้ได้จริง รู้จักแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในสถานศึกษาและในชุมชน  เน้นการจัดกิจกรรม

โครงงานเพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกทักษะการท างานกลุ่ม แก้ปัญหาด้วย

ตนเองและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่ม  มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหาภายในหาสาระ  ข้ามสาระ และ

สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน  มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อันจะก่อประโยชน์

แก่ผู้เรียนต่อไปงานแนะแนวฯ  เป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความถนัด 

ความสนใจ หรือฐานะของครอบครัว การเลือกแนวทางการศึกษาต่อจึงย่อมแตกต่างกันไป ส าหรับวิทยาลัยการ

อาชีพนครนายก เป็นทางเลือกหนึ่งของสายอาชีพ จึงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

ให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับรู้และเข้าใจเพ่ือให้นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเอง 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

5.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  

5.3 เพ่ือผู้เรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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5.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานอย่างหลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้ที่จัดขึ้นตามความถนัด

และความสนใจของผู้เรียน 

5.5 เพ่ือแนะแนวการศึกษาส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัดในจังหวัดนครนายกและจังหวัด

ใกล้เคียง 

5.6 เพ่ือให้ความรู้ในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ แก่นักเรียน – นักศึกษา และประชาชน

ผู้สนใจโดยทั่วไป 

5.7 เพ่ือทดสอบและแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับวิชาชีพ และมัธยมศึกษา  

5.8 เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  

5.9 เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักเรียน นักศึกษา 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ด้านผู้เรียน นักเรียน–นักศึกษารู้จักการท างานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อการ

เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถน าเสนอผลงานอย่างหลากหลายนักเรียน

ในระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนต้นสังกัด ได้รับการแนะแนวการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสาย

อาชีพ 

6.1.2 ด้านชุมชน และผู้ปกครอง   ประชาชนได้รับการฝึกอบรม ทักษะวิชาชีพ จากการเรียนในหลักสูตร 

วิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัย 

6.1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ บูรณาการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  เกิด

การพัฒนาแก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.4  ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  โดยใช้กิจกรรมทางวิชาการมาด าเนินการ 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายกจ านวน  850  คน 

6.2.2 นักเรียน โรงเรียนมัธยม จ านวน 1,000 คน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.4  ประสานงานเครือข่ายและหน่วยงานเป้าหมายต่าง ๆ 

7.5  ด าเนินงานตามแผน 
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7.6  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   160,000 บาท ได้แก่ 

8.1  กิจกรรมมหกรรมอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Open House) จ านวน 60,000 บาท 

8.2  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  จ านวน  50,000 บาท 

8.3  กิจกรรมนัดพบแรงงาน  จ านวน 10,000 บาท 

8.4  กิจกรรมมหกรรม 108 อาชีพ สร้างรายได้   จ านวน 40,000 บาท 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน- นักศึกษารู้จักการท างานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถน าเสนอผลงานอย่างหลากหลาย 

9.2  นักเรียนในระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนต้นสังกัด ได้รับการแนะแนวการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนใน

สายอาชีพ 

9.3  นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเพ่ิมมากข้ึน  

9.4  วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเป็นที่รู้จักของสถานศึกษาต่าง ๆ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  การสังเกตและแบบสอบถาม 
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โครงการที่ 25 

โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากนักเรียนที่ก าลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละคนมี

ความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ หรือฐานะของครอบครัว 

การเลือกแนวทางการศึกษาต่อจึงย่อมแตกต่างกันไป ส าหรับวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เป็นทางเลือกหนึ่งของสาย

อาชีพ จึงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับรู้และเข้าใจเพ่ือให้นักเรียน

สามารถเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเอง 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  

5.2  เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักเรียน นักศึกษา 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ออกแนะแนวนอกสถานศึกษา อย่างน้อย 20 โรงเรียน 

6.1.2 แนะแนวในสถานศึกษาปีละ 1 ครั้ง 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียนมัธยมศึกษา มีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพ 

6.2.2 นักเรียนมัธยมสามารถตัดสินใจเลือกเรียนตามความถนัดได้ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.4  ประสานงานกับโรงเรียนที่จะออกแนะแนว 

7.5  ด าเนินงานตามแผน 

7.6  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ระยะสั้น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ไวนิลประชาสัมพันธ์ 

8.2  แผ่นพับแนะแนว 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเพ่ิมมากข้ึน  

9.2  วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเป็นที่รู้จักของสถานศึกษาต่าง ๆ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  การสังเกตและแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

โครงการที่ 26 

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  : มาตรฐานที่                   

   ตัวบ่งชี้ที่ 22 จ านวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ท าการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกปี

การศึกษาในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ผู้ปกครอง มีความจ าเป็นต้องชี้แจง ท าความเข้าใจในรูปแบบของ

การจัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมกับการประชุมผู้ปกครองควบคู่กันไปเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  

เพ่ือต้องการให้นักศึกษาใหม่เหล่านี้ได้ทราบกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ตนได้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับการชี้แจงรายละเอียดที่ผู้ปกครองควรทราบและข้อควรปฏิบัติของผู้ปกครองในการ

ดูแลนักเรียน นักศึกษาในการความปกครองเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบได้ตามหลักสูตรก าหนด ต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา  

5.2  เพ่ือปรับความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษาด้านการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบปฏิบัติที่ดีงาม  

5.3  เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีในด้านการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียน นักศึกษา  

5.4  เพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่องความร่วมมือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ปวช. ทั้งหมด 

6.1.2 ผู้ปกครองและนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ทั้งหมด 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 

6.2.2 กฎระเบียบ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.4  ด าเนินกิจกรรม 

7.5  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าวัสดุ 

8.2  ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าใจระเบียบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

9.2  ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความคุ้นเคยกับท่ีปรึกษาและวิทยาลัยมากขึ้น  

9.3  ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับความเชื่อม่ันและไว้วางใจในสถานศึกษา 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  การสังเกตและแบบสอบถาม 
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โครงการที่ 27 

โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน   

ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวข้องภายใน  1 ปี 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

นักเรียน  นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของการจัด

การศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แต่ละสาขาวิชาจะต้องติดตามผลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพื่อจะน าข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษา 

5.2  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาท่ีติดตามได้  มากกว่า 80% 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได้รับข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา 

6.2.2 ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.3  รวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

7.4  ด าเนินการติดตาม 

7.5  สรุปรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าไปรษณียากรการติดตามผล 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ได้ข้อมูลร้อยละ  80  ขึ้นไป 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1 จากแบบติดตามผลและช่องทางการติดตามอ่ืน ๆ 

10.2 จากสถิติข้อมูลการติดตามผล 
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โครงการที่ 28 

โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระกับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม  

จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพตามตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของ

สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้ส าเร็จ

การศึกษา จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าว 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

5.2  เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาวินัยและคุณภาพตามความต้องการ 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จ านวนสถานประกอบการที่สามารถศึกษาได้  มากกว่า 80% 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ได้ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

6.2.2 ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.4  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

7.5  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  3,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าไปรษณียากรส่งเอกสารส ารวจความพึงพอใจ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ได้ข้อมูลร้อยละ  80 ขึ้นไป 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 29 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษา  ที่จะส าเร็จการศึกษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่  2  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

นักเรียน นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากจะมีความรู้ใช้วิชาชีพแล้ว 

จะต้องมีความรอบรู้ข้อมูลในด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  จึงต้องจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลต่าง  ๆ 

ที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกทางศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพ ตลอดจนปรับตัวเข้ากับงานอาชีพ 

และมีแนวทางในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ  

5.2  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปสู่สังคม 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดที่จะส าเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวช. และ ปวส. 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่จะส าเร็จการศึกษา ได้รับความรู้เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อ

หรือประกอบอาชีพ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.4  ด าเนินงานตามก าหนด 

7.5  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ระยะสั้น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  10,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าของที่ระลึกวิทยากร  

8.2  ค่าอาหารว่างและวัสดุ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ  และจากนักเรียน  นักศึกษา  และการตอบแบบสอบถาม  

9.2  ผลจากการสังเกตและการสรุปแบบสอบถาม 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 

10.2  การสังเกต 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

โครงการที่ 30 

โครงการพบครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา  ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 3   

ตัวบ่งชี้ที่ 28 จ านวนครั้งของผู้เรียนที่พบครูที่ปรึกษา 

-  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีนโยบายในการดูแลนักเรียน/นักศึกษา  ระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในวิทยาลัย เพราะตระหนักนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

จะต้องปรับตัวหลาย ๆ ด้านวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จึงได้จัดโครงการพบครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร เพ่ือช่วยดูแล

และให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ แก่นักเรียน/นักศึกษา อย่างใกล้ชิด และจะรายงานปัญหาที่พบให้วิทยาลัยรับทราบ 

นักเรียน/นักศึกษาในการดูแลของอย่างเป็นระบบ โดยที่ปรึกษาครูที่ปรึกษากัลยาณมิตรนี้จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา

ต่าง ๆ หากนักเรียน/นักศึกษามีปัญหา หรือต้องการค าชี้แนะการใช้ชีวิต 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ 

5.2  เพ่ือลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  เชิญผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาที่มีความเสี่ยง ขาดเรียนบ่อย 
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6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่มีปัญหา ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑ ลดลง 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเขียนโครงการ 

7.2  เสนอโครงการต่อหัวหน้าแผนก รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการตามล าดับ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ 

7.4  ส ารวจนักเรียน นักศึกษาและปัญหาต่าง ๆ 

7.5  เชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา 

7.6  ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา พบครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร  

7.7  จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดโครงการ 

7.8  รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000 บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน/นักศึกษา ที่มีความเสี่ยงขาดเรียนบ่อย ระดับ ปวช. ๑ และ ป วส.๑ ลดลง 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมิน  

10.2  สรุปโครงการ 
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โครงการที่ 31 

โครงการสารสนเทศในงานครูที่ปรึกษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา  ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา  
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ตัวบ่งชี้ที่ 18 

-  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีนโยบายในการดูแลนักเรียน  นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในวิทยาลัย เพราะตระหนักนักเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

จะต้องปรับตัวหลาย ๆ ด้านวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จึงได้จัดโครงการอบรมการใช้ สารสนเทศในงานครูที่

ปรึกษา เพ่ือช่วยดูแลและเป็นฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่จะให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง  ๆ  แก่นักเรียน นักศึกษา

ด้วยระบบ RMS 2012 ซึ่งจะท าให้ครูที่ปรึกษามีข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในการดูแลของอย่างเป็นระบบ โดยครูที่

ปรึกษาจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาต่าง ๆ หากนักเรียน นักศึกษาด้วยระบบการท างานบนฐานข้อมูลสารสนเทศเม่ือมี

ปัญหา หรือต้องการค าชี้แนะการใช้ชีวิตการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ระดับ  ปวช.1  และ ปวส.1  ใช้สารสนเทศในงานครูที่ปรึกษาได้ 
6  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1  

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. 1 และ ปวส.1 ใช้สารสนเทศในงานครูที่ปรึกษาได้ 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเขียนโครงการ 

7.2  เสนอโครงการต่อ รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการตามล าดับ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  น านักเรียน นักศึกษากรอกข้อมูลทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ใช้สารสนเทศงานครูที่ปรึกษาได้ 

7.6  น านักเรียน นักศึกษากรอกแบบสอบถามการใช้สารสนเทศในงานครูที่ปรึกษา  

7.7  จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการจัดโครงการ 

7.8  รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น      -      บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา  ระดับ ปวช.1  และ  ปวส.1  ใช้สารสนเทศในงานครูที่ปรึกษาได้ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบประเมิน 

10.2  สรุปผลโครงการ 
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โครงการที่ 32 

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานครูที่ปรึกษา  ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 

ข้อก าหนดที่ 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามชั้นปีตัวบ่งชี้ที่   
-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากการส ารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่ามีปัญหาการออกกลางคัน

เป็นจ านวนมาก เป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาจากลักษณะของตัวนักเรียน ที่อยู่ในวัยรุ่น อยากรู้

อยากลองและประพฤติผิดในเรื่องเก่ียวกับ ยาเสพติดการแต่งกาย การ พนัน ปัญหาชู้สาว จากลักษณะครอบครัวที่

มักจะมาจากครอบครัวแตกแยก อยู่กับบิดากับมารดา หรืออยู่กับปู่ย่าตายาย ที่เป็นผู้ปกครอง หรือพบว่าไม่ได้อยู่กับ

บิดามารดาหรือผู้ปกครองและจากสภาพ เศรษฐกิจสังคม ที่ท าให้นักเรียนขาดทุนทรัพย์ทางการเรียน ครอบครัว

ยากจนต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น เป็นที่มาของพฤติกรรม การมาสาย ขาดเรียน ผล

การเรียนตกต่ าประกอบความไม่เข้าใจ และรู้ถึงสาเหตุปัญหาของครูผู้สอน ครูฝ่ายปกครอง ก็จะเป็นการซ้ าเติมนักเรียน

นักศึกษามากยิ่งขึ้น เข้าท านองที่ว่าเมื่อประสบปัญหาที่บ้านและต้องมีปัญหาซ้ าเติมท่ีโรงเรียนอีก 

เพ่ือเป็นการเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบ้านและ

วิทยาลัย ประกอบกับการศึกษานักเรียนรายบุคคลที่จะน ามาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและถาวรบนพ้ืนฐานแห่ง

ความรักความเข้าใจในตัวศิษย์ จึงจัดท าโครงการ “เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา” 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือศึกษารับทราบข้อมูลพื้นฐานสภาพนักเรียนนักศึกษารายบุคคล 

5.2  เพ่ือสร้างความสัมพันธภาพ ที่ดีระหว่างวิทยาลัย บ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง 

5.3  เพ่ือเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.4  เพ่ือสร้างความประทับใจชุมชน ผู้ปกครอง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ที่จะมีแนวโน้มจะออกกลางคัน 

6.1.2 ปริมาณการเยี่ยมบ้านกลุ่มที่มีแนวโน้มออกกลางคันอย่างน้อย นักเรียน นักศึกษา 1 คน/1 ครั้ง 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับการศึกษา เรียนรู้เน้นรายบุคคล เพ่ือน ามาปรับปรุง 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ส ารวจนักเรียนที่มีปัญหา 

7.2  ประชุมครูที่ปรึกษา 

7.3  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มที่มีแนวโน้มออกกลางคัน 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ  

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.....................-.....................บาท ได้แก ่
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับผลจากการศึกษาเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน ามา

ปรับปรุงพัฒนา การจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 

10.2  การรายงานการปฏิบัติงาน 

10.3  สรุปโครงการ 
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โครงการที่ 33 

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

ข้อก าหนดที่  2.4  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  

สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ให้ด าเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  It  Center) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.  2551 – 2554  

เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยให้สถานศึกษาในสังกัดเป็น ผู้ด าเนินการให้ค าแนะน า 

ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้ การดูแลรักษาและการพัฒนาทักษะช่างชุมชน  ให้สามารถซ่อมบ ารุง

เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา

กับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาสุขอนามัยพ้ืนฐาน การพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้ การดูแล บ ารุงรักษาและพัฒนาทักษะ

ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน  

5.2  เพ่ือยกระดับฝีมือช่างชุมชน  พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบ ารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ

บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความ

ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนให้เกิดความยั่งยืน  

5.3  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนา

สุขอนามัยพ้ืนฐาน พัฒนานวัตกรรมและต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 

5.4  เพ่ือลดรายจ่ายของประชาชน โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 

และอุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวเรือน 

5.5  เพ่ือลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือน ที่น ามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ใน

การประกอบอาชีพ 

5.6  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อม่ันให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน  

5.7  เพ่ือได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง และได้พัฒนาทักษะให้มีความสารถ  มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและ

ความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

5.8  เพ่ือประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งาน

เครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพ และอุปกรณ์การด ารงชีวิตประจ าวัน  

5.9  เพ่ือชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพ

สินค้า 

5.10  เพ่ือช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ โดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีมช่างซ่อม

ประจ าศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการ

ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  600 คน 

6.1.2 จ านวนอุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น 

6.2  เชิงคุณภาพ 
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6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง จากสถานการณ์จริง 

6.2.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถซ่อมอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนจนสามารถกลับมา

ใช้ได้ดังเดิมและได้มาตรฐาน 

6.2.3 ชุมชนได้ความรู้ในการซ่อมอุปกรณ์ 

6.2.4 ชุมชนเกิดความพอใจ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ประสานชุมชนเพ่ือขอบุคคลเข้าเป็นช่างชุมชนและเครือข่ายชุมชน 

7.2  ท าความเข้าใจกับช่างชุมชนและเครือข่ายพร้อมทั้งให้ความรู้ 

7.3  ด าเนินงานตามโครงการโดยใช้สถานที่ อบต. ทั้ง 4 อบต. ในช่วงเวลาเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558  

7.4  รายงานผลโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ รายจ่ายอื่น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   (ตามนโยบาย)  บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ช่างชุมชน 4 คน ประชาชนผู้รับบริการ 50 คน ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะในการใช้ การดูแลรักษาและ

ซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ต่ ากว่า 50 รายการ จ านวน

ไม่ต่ ากว่า 200 ชิ้น และสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนานวัตกรรมต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยี และเสริมสร้างมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 กลุ่มอาชีพ 

9.2  มีศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน 4 ศูนย์ 

9.3  นักเรียน นักศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 26 คน มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการ

ประกอบอาชีพ 

9.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง  มีจ านวนประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า  50 คน และ

ยกระดับฝีมือช่างชุมชนไม่ต่ ากว่า 4 คน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ให้มีความรู้และทักษะในการดูแล รักษา และซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การ

ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพ้ืนฐาน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 

10.2  จากการสังเกต 



111 
 

โครงการที่ 34 

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

ข้อก าหนดที่ 2.4 สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  

สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส่วนราชการจังหวัดนครนายก  ได้ขอความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  ให้ออกบริการ

ประชาชน  โครงการ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ให้ประชาชนจังหวัด

นครนายก ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เล็งเห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่

เหมาะสม  สอดคล้องกับการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาบริการประชาชน 

ในด้านการซ่อมบ ารุง ตรวจสภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และกิจกรรมพัฒนาคณะวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสถานศึกษา  และเกิดประโยชน์ต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าการให้บริการประชาชนและการท างานเป็นทีม  

5.2  เพ่ือให้ นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ 

6.2.2 ประชาชนที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ประสานงานกับ อศจ. นครนายก ขนส่งจังหวัด และชุมชน เพื่อขอลงพื้นที่ให้บริการ 

7.2  ด าเนินงานตามโครงการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้พื้นที่บริเวณ

สี่แยกไฟแดง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

7.3  รายงานผลโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และงบประมาณจากกรมขนส่งทางบก 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   (ตามนโยบาย)  บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงคุณค่าของการให้บริการและการท างานเป็นทีม  

9.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถให้บริการประชาชนและมีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 

10.2  จากการสังเกต 
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โครงการที่ 35 

โครงการอาชีวบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

ข้อก าหนดที่  2.4  สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา  

สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน 

พ้ืนที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส่วนราชการจังหวัดนครนายก  ได้ขอความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  ให้ออกบริการ

ประชาชน โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2555 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก  เล็งเห็นความส าคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่

เหมาะสม  สอดคล้องกับการเรียนการสอน  ทั้งนี้เป็นกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาบริการ ประชาชน  

ในด้านการซ่อมบ ารุง  ตรวจสภาพ  แก้ไขข้อขัดข้อง  และกิจกรรมพัฒนาคณะวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน

ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสถานศึกษา  และเกิดประโยชน์ต่อคณะวิชาต่อไป 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าการให้บริการประชาชนและการท างานเป็นทีม  

5.2  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  300 คน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ยานพาหนะจนเป็นปกติได้ 

6.2.2 ชุมชนเกิดความพึงพอใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เข้าพ้ืนที่ตามท่ีจังหวัดแจ้ง 

7.2  ด าเนินงานตามโครงการตามสถานที่ที่รับแจ้งโดยออกบริการทุกเดือน ๆ ละครั้ง  

7.3  รายงานผลโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ระยะสั้น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  15,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าวัสดุที่ใช้ส าหรับซ่อมแซม เป็นเงิน 15,000 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงคุณค่าของการให้บริการและการท างานเป็นทีม  

9.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถให้บริการประชาชนและมีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 

10.2  จากการสังเกต 
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โครงการที่ 36 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

 2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

 -  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 -  การประกันคุณภาพภายนออก :  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม   

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

      -  พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง” 

 -  ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีชีวิตอยู่

อย่างเป็นสุข ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้ก าหนดกิจกรรมซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาให้นักเรียน 

นักศึกษาเป็นคนดี และมีความสุข โดยก าหนดในรูปกิจกรรมตามแผนพัฒนาพัฒนาพัฒนาคนดีและมีความสุข และ

แผนพัฒนาคนเก่งและมีความสุข  ให้ผู้เรียนเป็นที่ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามความ

ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  ตลอดจนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสังคมต้องการ  

5.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคนดีและมีความสุข และแผนพัฒนาคนเก่งและ

มีความสุข 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. 615 คน และระดับ ปวส. 157 คน รวม 772 คน 

ร่วมโครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับหน่วย  

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 เน้นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา

ที่จบการศึกษาได้มีคุณสมบัติที่ดีตรงตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ 

7.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.   40,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จ านวน 772 คน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพ

ในอนาคตให่งประเทศไทย ระดับหน่วย 

9.2  นักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา มีคุณภาพและคุณลักษณะที่สังคมต้องการ  

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

10.2  สังเกตพฤติกรรมขณะผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 37 

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

 2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง  ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม  

-  การประกันคุณภาพภายนออก :  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม   

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

-  พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง” 

-  ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการบูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.  2542  และการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ

โครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  เพื่อ

น าไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมขององค์การวิชาชีพฯ ในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาให้เป็น 
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“คนด”ี ควบคู่ไปกับการเรียนรู้  ด้านวิชาการ จึงเป็นการสมควรที่จะจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขึ้น

ทุกสถานศึกษา เพ่ือเป้าหมายในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ตามกระแสสังคมภายใต้กฎหมาย

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตรงตามลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีก าหนด  

5.2 เพ่ือสนองนโยบายตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  2542  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรมอาชีวศึกษา

และโครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ 

5.3 เพ่ือการเสริมสร้างการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพ ออกสู่สังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

5.4 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา  มีจิตส านึกท่ีดีต่อการด ารงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช.1 250 คน ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการด ารงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ 

7.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   50,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จ านวน  250 คนร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

9.2  นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตรงตามลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจิตส านึกท่ีดีต่อการด ารงตนให้

เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  10.2  สังเกตพฤติกรรมขณะผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 38 

โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

 2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง  ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม  

- การประกันคุณภาพภายนออก :  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม   

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

-  พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง” 

-  ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิความพอประมาณ

ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง , เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เนื่องมาจากการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรม

ของชาติตะวันตก  ส่งผลให้เยาวชนเลียนแบบน ามาใช้ปฏิบัติจนคิดว่าเป็นประเพณีอันเดียวกันกับประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเราไป  ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลท าให้ชนชาติไทยของเราต้องสูญเสียประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามต่าง ของชนชาวไทยไป ดังนั้นในหลักการของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ได้ตระหนักในความ
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เป็นไปดังกล่าวและจะเกิดข้ึนในอนาคต  จึงได้ตราไว้ใน พ.ร.บ.  มาตรา  23(3) ไว้ว่า ในการจัดการศึกษาในทุก

ระบบ ต้องมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยไว้

เป็นหลักในการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นและเพ่ือสนองต่อ  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกทางหนึ่ง 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบไป  

5.2 เพ่ือเป็นการฝึกให้เยาวชน เป็นผู้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสิ่งที่มีพระคุณหรือผู้มี

พระคุณ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. 615  คน และระดับ ปวส. 157 คน  รวม 772  คน 

ร่วมโครงการไหว้ครู 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ดี

งามของชาติไทยให้เป็นมรดกสืบไป 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ 

7.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ระยะสั้น 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จ านวน 772 คน ร่วมโครงการไหว้ครู 

9.2  นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  10.2  สังเกตพฤติกรรมขณะผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 39 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

 2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

-  การประกันคุณภาพภายนออก :  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม   

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

-  พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง” 

-  ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เนื่องมาจากการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรม

ของชาติตะวันตก  ส่งผลให้เยาวชนเลียนแบบน ามาใช้ปฏิบัติจนคิดว่าเป็นประเพณีอันเดียวกันกับประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเราไป  ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลท าให้ชนชาติไทยของเราต้องสูญเสียประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามต่าง ของชนชาวไทยไป ดังนั้นในหลักการของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ได้ตระหนักในความ

เป็นไปดังกล่าวและจะเกิดข้ึนในอนาคต  จึงได้ตราไว้ใน พ.ร.บ.  มาตรา  23(3) ไว้ว่า ในการจัดการศึกษาในทุก
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ระบบ ต้องมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยไว้

เป็นหลักในการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นและเพ่ือสนองต่อ  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกทางหนึ่ง 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบไป  

5.2  เพ่ือเป็นการฝึกให้เยาวชน เป็นผู้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสิ่งที่มีพระคุณหรือผู้มี

พระคุณ 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. 615  คน และระดับ ปวส. 157 คน  รวม 772 คน 

ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญชาติ ศาสนา  พระมหากษัติย์ 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ดี

งามของชาติไทยให้เป็นมรดกสืบไป 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ 

7.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   10,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จ านวน 772 คน ร่วมโครงการวันส าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์ 

9.2  นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ดีงามของ

ชาติไทยให้เป็นมรดกสืบไป 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ  10.2  สังเกตพฤติกรรมขณะผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 40 

โครงการกิจกรรม 5 ส. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (Big Cleaning Day) 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

 2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-  การประกันคุณภาพภายนออก :  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม   

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

-  พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง” 

-  ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิความพอประมาณ, 

ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญต่องกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน  ดังนั้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษาให้มีความพร้อมจึงเป็นอีกปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาให้มีส่วนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายใน

สถานศึกษาจึงเป็นวิธีการปลูกฝังความรักในสถานศึกษา และสนอง อัตลักษ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนมีจิตอาสา  
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักและเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ  

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. 615  คน และระดับ ปวส. 157 คน  รวม 772 คน 

ร่วมกิจกรรม 5 ส.  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (Big  Cleaning  Day) 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ กระบวนการคุณภาพ ด้วยกิจกรรม 5 ส. และมีส่วนร่วมในการดูและ

สมบัติส่วนรวม 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ 

7.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   6,800 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม 

9.2  สภาพแวดล้อมในชมรมวิชาชีพทุกชมรมน่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

10.2  สังเกตพฤติกรรมขณะผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 41 

โครงการฝึกอบรมวิชาการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

 2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”   

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ” 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบ ารุง  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

-  การประกันคุณภาพภายนออก :  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม   

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

-  พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง” 

-  ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ, 

ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด จัด

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ทุกประเภทวิชา โดยให้มีการบูรณา

การคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรม ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้ลูกเสือ

เป็นคนดี ช่วยเหลือตนเองและสังคม ตลอดจนได้พัฒนาตนเองในด้านความเป็นผู้น าที่ดีต่อไปในอนาคต  การจัด
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กิจกรรมลูกเสือในแต่ละปีการศึกษานั้น จะสมบูรณ์ตามระเบียบก าหนดได้นั้น ลูกเสือต้องได้รับการจัดกิจกรรมเข้า

ค่ายลูกเสือวิสามัญ เพ่ือให้ลูกเสือได้น าความรู้จากการเรียนรู้มาตลอดปีการศึกษามาปฏิบัติจริง ในการเข้าค่าย

ลูกเสือได้ นอกจากการจัดเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญแล้ว  สถานศึกษายังสามารถบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ เข้าในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญได้อีกด้วย 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้ ฝึกฝนตนเองและมีระเบียบ วินัย 

5.2 เพ่ือให้ลูกเสือมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาลูกเสือตามหลักสูตรก าหนด 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก  จ านวน  250 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย

ลูกเสือวิสามัญ  ประจ าปีการศึกษา  2557 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีการพัฒนาศักยภาพของลูกเสือ  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ 

7.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น    80,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ลูกเสือได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านลูกเสือ มีระเบียบ วินัย จ านวน 258 คน 

9.2  ลูกเสือสามารถน าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตต่อไป 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

10.2  สังเกตพฤติกรรมขณะผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 42 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ 1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา   

 2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ” 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 

-  การประกันคุณภาพภายนออก :  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม   

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

-  พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง” 

-  ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข  สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ, 

ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 ได้กล่าวถึงพระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านและมีความสุข ดังนั้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีการ

พัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านองค์ความรู้  ซึ่งได้รับการเรียนการสอนและทักษะทางด้านสังคมการแสดงออกในพฤติกรรมที่

ถูกต้อง วิทยาลัยฯ  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ และการแสดง เพ่ือ

เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถพิเศษ  ภาวะผู้น า  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักการท างานเป็นทีมและสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม  

5.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข 

5.3 เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย  อารมณ์  มีน้ าใจเป็นนักกีฬาเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  

5.4 เพ่ือเป็นช่องทางพิเศษ (Fast Track) ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี  

กีฬา  นันทนาการ และการแสดง 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. 615  คน และระดับ ปวส. 157 คน  รวม 772 คน 

ร่วมโครงการแข่งขันกีฬา 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ (ดนตรี  กีฬา  นันทนาการ) 

6.2.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  จัดท าโครงการ 

7.2  เสนอขออนุมัติโครงการ 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.4  ด าเนินการตามโครงการ 

7.5  สรุปและประเมินผล 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000 บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา 

9.2  นักเรียน นักศึกษาจะได้มีความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

10.2  สังเกตพฤติกรรมขณะผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
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โครงการที่ 43 

โครงการพัฒนาสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

สอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง  

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน :  

ตัวบ่งชี้ที่ 5 นักศึกษาสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกท่ีภายในวิทยาลัย 100%   

ตัวบ่งชี้ที่ 18 ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้   

ตัวบ่งชี้ที่ 23 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ   

ตัวบ่งชี้ที่ 38 เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน   

ตัวบ่งชี้ที่ 39 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์   

ตัวบ่งชี้ที่ 41 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใช้สารสนเทศ 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ

พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ  อย่างรอบคอบ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกน ามาใช้ในการจัดการบริหารตามส่วนต่างๆ รวมถึงวิทยาลัย

การอาชีพนครนายกด้วย ดังนั้นโครงการนี้ จะเป็นการพัฒนาระบบบริหารการจัดการทั้งองค์กร  โดยใช้ระบบ

สารสนเทศเป็นหลักโดยมีโครงการพัฒนาดังนี้ 

-  ขยายระบบสัญญาณเครือข่ายเพิ่มเติม ในจุดที่อับสัญญาณอินเตอร์เน็ต  

-  เพ่ิมความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร 

-  อบรมบุคลากร/ศึกษางานระบบสารสนเทศ  

-  ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพนครนายกให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ขยายระบบเครือข่าย 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การบริหารภายในคล่องตัว 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เขียนโครงการ  

7.2  จัดท ารายการจัดซื้อ 

7.3  จัดซื้อ ติดตั้ง ประกอบ 

7.4  ตรวจสอบ ทดลองใช้งาน 

7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 

7.6 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558 

7.8  สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  100,000 บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั่วบริเวณพ้ืนที่วิทยาลัย 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 

10.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

สถานศึกษา 

10.3  สรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

 



131 
 

โครงการที่ 44 

โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

สอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง  

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพ : มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

ข้อก าหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในแต่ละสาขาวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา  

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพ : มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ข้อก าหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ

พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ  อย่างรอบคอบ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ห้องอินเตอร์เน็ต มีหน้าที่ ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน นักศึกษา 

เพ่ือมาสืบค้นข้อมูลในแต่ละวัน มีนักเรียน นักศึกษามาใช้บริการจ านวนมาก เฉลี่ยสัปดาห์ละ 500 คน ตามข้อมูล

สถิติ ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานหนัก อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพ ช ารุด จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุงเครื่อง

คอมพิวเตอร์ โดยมีครุภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานมานานเกิน 5 ปี จ านวน 20 เครื่อง อุปกรณ์เริ่มเสื่อม ช ารุด มีดังนี้ 

จอมอนิเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านแผ่น CD/DVD RW เพาเวอร์ซับพลาย ฮาร์ดดิสก์ แผ่นวงจร โดยจะมีการ

ทยอยปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการได้ดีท่ีสุด 
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5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

5.2 เพ่ือให้ความสะดวกคล่องตัวในการให้บริการ 

5.3 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการเกิดความพอใจ 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถให้บริการได้ 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 การใช้บริการอินเตอร์เน็ตสะดวก รวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เขียนโครงการ  

7.2  จัดท ารายการ ตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพ 

7.3  จัดซื้อ ติดตั้ง ประกอบ 

7.4  ตรวจสอบ ทดลองใช้งาน 

7.5  สรุปผลการด าเนินงาน 

7.6 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558 

7.8  สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  50,000 บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ห้องอินเตอร์เน็ตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมให้บริการอยู่เสมอ  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สถิติการเข้าใช้บริการ 

10.2  สังเกตจากผู้ใช้บริการ 

10.3  สรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 45 

โครงการนวัตกรรม วิจัย สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  : มาตรฐานที่  5  นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 35, 36, 37, 38  

-  การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชีพ้ื้นฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 4, 5 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย หุ่นยนต์อาชีวศึกษาและโครงงานของนักเรียน-นักศึกษา เป็นการบูรณา

การความรู้ ทักษะเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม จากการเรียนการสอนออกมาเป็นชิ้นงาน จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องท่ีต้อง

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาให้ครู นักเรียน -นักศึกษาให้มีความ

ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม หุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

5.2  เพ่ือส่งเสริมการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของแผนกวิชา 

5.3  เพ่ือส่งเสริมให้มีการท าวิจัยทั้งครู นักเรียน-นักศึกษา 

5.4  เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  โครงการจัดท าหุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรม 2 ทีม 

6.1.2  โครงการจัดท าหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 2 ทีม 

6.1.3  โครงการจัดท าหุ่นยนต์ ABU  2 ทีม 

6.14  โครงการส่งเสริมทุนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  14 ผลงาน 

6.1.5  โครงการจัดท าท าเนียบวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา 20 เล่ม 
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6.1.6  โครงการเผยแพร่และร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานวิทยาศาสตร์สู่

ภายนอก 3 ผลงาน 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ สามารรถน าไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งาน และจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ และ

สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  308,000 บาท ได้แก่ 

8.1  โครงการจัดท าหุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรม  60,000 บาท 

8.2  โครงการท าหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วม การแข่งขัน  At home ด้วยระบบปฏิบัติการ Android  60,000 บาท 

8.3  โครงการจัดท าหุ่นยนต์ ABU  60,000 บาท 

8.4  โครงการส่งเสริมทุนการจัดท าวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  60,000 บาท 

8.5  โครงการจัดท าท าเนียบวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา  8,000 บาท 

8.6  โครงการเผยแพร่และร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานวิทยาศาสตร์สู่ภายนอก  

60,000 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ได้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ แผนกวิชาละ 10 ผลงาน/ปี 

9.2  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับต่างๆแผนกวิชาละ 2 ผลงาน 

9.3  ครูมีผลงานในการวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่องต่อ 1 ภาคเรียน 

9.4  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 46 

โครงการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 35 จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู้ 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มีสาระส าคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูป

การเรียนการสอน ซึ่งเก่ียวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้

และสามารถท าวิจัยได้ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง  น ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์

ท าวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาดีข้ึน 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือพัฒนากระบวนการ คิดและจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู นักเรียน นักศึกษาให้สามารถจัดท า

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียน

การสอนและจัดท ารูป 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 อบรมให้ความรู้สนับสนุนการท า 

6.1.2 ท ารูปเล่ม 

6.2  เชิงคุณภาพ -  
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.3  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

7.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.5  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  60,000 บาท ได้แก่ 

8.1  อบรมให้ความรู้สนับสนุนการท า  40,000 บาท 

8.2  ท ารูปเล่ม  20,000 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ครูผู้สอนน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการท าวิจัย 

9.2  ครูผู้สอนท าผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 47 

โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  พันธกิจ : ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดให้มีโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชน ซึ่งเป็นการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2556 
และปีงบประมาณ 2557 ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่
ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ สามารถต่อยอดความรู้และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ได ้ 

โดยที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ทีม่ีความพร้อมและเป้าหมายชัดเจนที่จะด าเนินการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  ใน

การจัดสอนอาชีพโดยสนองความต้องการของชุมชน สังคม เพ่ือส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพและทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนความช านาญ ทักษะอาชีพ สามารถ

ต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน อันจะน าพาไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการประกอบอาชีพ

เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และช่วยส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เกิดความสมดุลและยั่งยืนในชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพประชาชนเป็น
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การด าเนินงานที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง 

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ

ใหม่ ๆ  เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ  
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพือ่เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง 

ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

5.2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียังไม่มีงาน กลุ่ม

เกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และประสบการณ์ จนเกิดทักษะความช านาญเฉพาะ

ทางในวิชาชีพต่าง ๆ  เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนได้ 

5.3 เพ่ือให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน 

5.4 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกสามารถเป็น ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนได้ 

6.1.2 จ านวนประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้ก าลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ียัง

ไม่มีงานท า กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย 25 คน ได้รับการฝึกอบรม

และฝึกปฏิบัติการในอาชีพตามความสนใจและความถนัด 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสามารถให้บริการข้อมูลด้านอาชีพและเป็น

แหล่งฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนได้ 

6.2.2  ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและต้องการจนเกิดทักษะความ

ช านาญ สามารถน าองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  

6.2.3  ประชาชนฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ สร้างงาน สร้างรายได้ 

ให้กับตนเองไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม และรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับ

ชุมชนตามนโยบายของรัฐ 

6.2.4  ประชาชนฯ ที่มารับการฝึกอบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติการในอาชีพสามารถเลือกประกอบอาชีพได้

ตามความถนัดอย่างเชื่อม่ันท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัย 

7.3  แต่งตั้งคณะกรรมการ  

7.4 ประชุมคณะกรรมการ 

7.5 ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย 

7.6 รับสมัครสมัครเข้ารับการอบรม 

7.7 ประสานเชิญวิทยากร 

7.8 จัดฝึกอบรม 

7.9  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ  ปวส. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   116,250  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าวิทยากร (อัตรา 200 บาท × 1 คน × 75 ชั่วโมง)   =  15,000 บาท 

8.2  ค่าวัสดุฝึก  (อัตรา 30 บาท × 25 คน × 75 ชั่วโมง)   =  52,500 บาท 

8.3  ค่าวัสดุฝึกการเป็นผู้ประกอบการ  (อัตรา 30 บาท × 25 คน × 5 ชั่วโมง)   =  3,750 บาท 

8.4  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์   =  5,000 บาท 

8.8  ค่าวัสดุส านักงาน   =  4,000 บาท 

8.6  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   =  3,000 บาท 

8.7  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (อัตรา 25 บาท × 2 มื้อ × 25 คน × 11 วัน)   =  13,750 บาท 

8.8  ค่าอาหารกลางวัน (อัตรา 70 บาท × 25 คน × 11 วัน) =  19,250 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ประชาชน มีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและต้องการจนเกิดทักษะความช านาญ  

9.2  ประชาชน ที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเอง

และครอบครัว 

9.3  ประชาชน ที่มารับการฝึกอบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติการในอาชีพสามารถเลือกประกอบอาชีพได้   
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสอบถาม 
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โครงการที่ 48 

โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  นโยบายของ สอศ. ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ข้อ 8  ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน  เสริมสร้างทักษะการ

เป็นผู้ประกอบการ 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้ 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นโครงการหนึ่งที่ ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการจากการสร้างความตระหนัก

และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถท าธุรกิจได้โดยบูรณาการ

ร่วมกับโครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน  อันจะส่งผลให้ผู้เรียน

อาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

5.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ  

5.3 เพ่ือสนับสนุน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง 

5.4 เพ่ือผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ และเพ่ิมความแข็งให้กับชุมชน 

5.5 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนที่มีกิจสืบทอดกิจการ  
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5.6 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการศึกษาด้านธุรกิจ  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 ผู้เรียนมีธุรกิจเป็นของตนเองอย่างน้อย 1 ธุรกิจ 

6.1.2 ครูไม่น้อยกว่า 1 คน ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการจัด

การศึกษาด้านธุรกิจ 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการท าธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

6.2.2  ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมออกไปประกอบอาชีพอิสระได้  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  ด าเนินงานตามโครงการ 

7.3  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ  ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   100,000  บาท ได้แก่ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการท าธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

9.2  ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมออกไปประกอบอาชีพอิสระได้  
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  ติดตามประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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โครงการที่ 49 

โครงการการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-  พันธกิจ : ข้อ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพนั้น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ

ปฏิบัติส่งเสริมให้คิดเป็นและสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ซึ่งเป็นการน าไปสู่การประกอบอาชีพ

อิสระต่อไป 

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ด าเนินการจัดท าโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

นักศึกษาที่ยากจน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การมีงานท าของนักเรียน  นักศึกษา  ให้มีรายได้ระหว่างเรียน  โดย

จะช่วยให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้ใช้ความรู้ ในวิชาชีพให้ได้ผลในการปฏิบัติจริง คิดเป็น ท าเป็น รู้จักใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์และ  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง  

 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.5  เพื่อฝึกทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ 

5.1 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

5.2 เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน 
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6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมด าเนินธุรกิจจ านวน 2 ธุรกิจ 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจจริง 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

7.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7.3  ด าเนินการตามโครงการ 

7.4  ติดตามและประเมินผล 

7.5  สรุปและรายงานผล 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  งบ ปวช. 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น     83,000  บาท ได้แก่ 

8.1  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  นักเรียนฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

9.2  นักเรียน นักศึกษา สามารถสร้างทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง 

9.3  นักเรียน  นักศึกษา  มีรายได้ระหว่างเรียน  และสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบรายงานสรุปผลการประกอบธุรกิจ 
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โครงการที่ 50 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  : มาตรฐานที่  6  ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ข้อก าหนดที่ 6.1  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่  39  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม

ของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-  การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชี้  อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔  ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา  

-  พันธกิจที่ 1 บริหารหน่วยงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ  PDCA  อย่างต่อเนื่อง 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องตามพันธกิจของทางวิทยาลัย   และเป็นแนวทางเดียวกัน  ท าให้

เกิดผลประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด จึงต้องมีแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการบริการ

จัดการภายในวิทยาลัยฯ  ให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็นรูปธรรม 
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5.2  เพ่ือให้วิทยาลัยฯ  มีเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย  
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี 50 เล่ม 

6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ขออนุมัติโครงการ 

7.2  เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม วางแผนการด าเนินงาน 

7.3  ด าเนินโครงการ 

7.4  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

7.5  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน    รายได้ (บกศ.) 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท ได้แก่ 

8.1  วัดสุอุปกรณ์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  จ านวน  5,000 บาท 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน  50 เล่ม 

9.2  ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  สรุปรายผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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โครงการที่ 51 

โครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวางแผนและงบประมาณ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 

2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ 

   โครงการตามภาระงานประจ า 

   โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.) 
 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ 

-  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ

ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

-  มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

ข้อก าหนดที่ 6.1  ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร

ในสถานศึกษา และหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผู้บริหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วม

ของประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

-  การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชี้  อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา  

-  พันธกิจที่  1  บริหารหน่วยงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ  PDCA  อย่างต่อเนื่อง 

-  ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ,  ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน

ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม 
 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นการด าเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ การ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  จะท าให้วิทยาลัยฯ  ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้ง

แนวทางการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีความชัดเจน  เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 
 

5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ  ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 



147 
 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1 รายงานผลปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 50  เล่ม 

6.2  เชิงคุณภาพ 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

7.1  ขออนุมัติโครงการ 

7.2  ด าเนินโครงการ 

7.3  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การด าเนินโครงการ 

จากเงิน    รายได้ (บกศ.) 

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  5,000 บาท ได้แก่ 

8.1  วัดสุอุปกรณ์ในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

9.1  มีการด าเนินการโครงการที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ครบทุกโครงการ 

9.2  มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ ๑๐๐ 
 

10.  การติดตาม และการประเมินผล โครงการ 

10.1  แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงนิ

รวมทัง้สิ้นเป็นเงนิงบประมาณ

1 งานตามภาระงานประจ า

1.1 งบด าเนินงาน 7,450,407

1.2 งบลงทุน 11,780,000

  - ค่าครุภัณฑ์ 780,000 780,000 780,000

  - ค่าส่ิงก่อสร้าง 11,000,000 400,000 400,000 300,000 1,100,000

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา 2,577,695

2.1 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงาน บริหารงานทั่วไป 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 300,000

2.2 โครงการจัดเก็บค าส่ังในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

บริหารงานทั่วไป 26,000 26,000 26,000

2.3 โครงการจัดหาวสัดุงานการเงิน งานการเงิน 28,700 28,700 28,700

2.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์งานการบัญชี งานการบัญชี 17,000 17,000 17,000

2.5 โครงการพัฒนาระบบฐาน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ห้องสมุด

งานวิทยบริการ

และห้องสมุด

63,000 20,000 20,000 23,000 63,000

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

ปฏทิินการปฏบิัตริาชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจ้่ายเงิน

ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558

วิทยาลัยการอาชพีนครนายก  จังหวัดนครนายก

หน่วย : บาท
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

2.6 โครงการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วย

ตนเองเคล่ือนที่

งานวิทยบริการ

และห้องสมุด

20,000 10,000 10,000 20,000

2.7 โครงการศึกษาดูงานด้านวทิยบริการและ

ห้องสมุด

งานวิทยบริการ

และห้องสมุด

5,500 5,500 5,500

2.8 โครงการนิเทศติดตามการสอนภายใน 

และประเมินการสอนของครู

งานพฒันา

หลักสูตรการ

เรียนการสอน

2.9 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงาน (งานพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน)

งานพฒันา

หลักสูตรการ

เรียนการสอน

8,670 8,670 8,670

2.10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์งานพัฒนา

หลักสูตรการเรียนการสอน

งานพฒันา

หลักสูตรการ

เรียนการสอน

39,200 39,200 39,200

2.11 โครงการคลังแผนการสอนวทิยาลัยการ

อาชีพนครนายก

งานพฒันา

หลักสูตรการ

เรียนการสอน

14,900 14,900 14,900

2.12 โครงการวพิากษ์แผนการเรียนวทิยาลัย

การอาชีพนครนายก

งานพฒันา

หลักสูตรการ

เรียนการสอน

2,075 2,075 2,075

2.13 โครงการจัดหาวสัดุและครุภัณฑ์ส่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาววารินทร์

 ทองเต้ีย

95,000 10,000 30,000 30,000 25,000 95,000

2.14 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานส่ือการ

เรียนการสอน

นางสาววารินทร์

 ทองเต้ีย

30,000 10,000 20,000 30,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

2.15 โครงการปรับปรุงระบบเสียงและภาพ

ห้องประชุม วทิยาลัยการอาชีพนครนยก

นางสาววารินทร์

 ทองเต้ีย

90,000 30,000 30,000 30,000 90,000

2.16 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ของแผนก

วชิาการบัญชี

นางสาวพรพมิล 

 พรหมเจริญ

440,000 440,000 440,000

2.17 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนก

วชิาการบัญช)ี

   นางวิภาณี    

รัตนมณี

2,000 2,000 2,000

2.18 โครงการบัญชีอาสาบริการวชิาชีพกับชุมชน นางสาวบัณฑิตา 

  รอดตุ้ม

2.19 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์

เก่าแผนกวชิาการบัญชี

นางสาวบัณฑิตา 

  รอดตุ้ม

2.20 โครงการ Teaching in the morning แผนกวิชา

สามัญวัมพนัธ์

2.21 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธเ์ชิง

บูรณาการทางภาษา

แผนกวิชา

สามัญวัมพนัธ์

5,600 5,600 5,600

2.22 โครงการประยุกต์หลักการวทิยาศาสตร์ –

 คณิตศาสตร์เพือ่อาชีพ (สัปดาห์

วทิยาศาสตร์)

ครูคณิตศาสตร์ 

 ครูวิทยาศาสตร์

10,000 10,000 10,000

2.23 โครงการ โครงงานวทิยาศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ 10,000 10,000 10,000

2.24 โครงการวทิยาลัยการอาชีพนครนายก

โมเดล (N-VEC MODEL)

งานแนะแนว

อาชีพฯ

160,000 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000

2.25 โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ

ของวทิยาลัยการอาชีพนครนายก

งานแนะแนว

อาชีพฯ

50,000 20,000 20,000 10,000 50,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

2.26 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ

นักเรียน นักศึกษาใหม่

งานแนะแนว

อาชีพฯ

15,000 15,000 15,000

2.27 โครงการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษา งานแนะแนว

อาชีพฯ

3,000 3,000 3,000

2.28 โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถาน

ประกอบการทีม่ีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

งานแนะแนว

อาชีพฯ

3,000 3,000 3,000

2.29 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษา 

 ทีจ่ะส าเร็จการศึกษา

งานแนะแนว

อาชีพฯ

10,000 10,000 10,000

2.30 โครงการพบครูทีป่รึกษากัลยาณมิตร งานครูที่ปรึกษา 30,000 10,000 10,000 10,000 30,000

2.31 โครงการสารสนเทศในงานครูทีป่รึกษา งานครูที่ปรึกษา

2.32 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา 

วทิยาลัยการอาชีพนครนายก

งานครูที่ปรึกษา

3.33 โครงการอาชีวบริการวชิาชีพเคล่ือนที่ งานโครงการ

พเิศษฯ

15,000 15,000 15,000

2.34 โครงการประชุมทางวชิาการองค์การ

วชิาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

 ระดับสถานศึกษา

งานกิจกรรม

นักเรียนฯ

40,000 40,000 40,000

2.35 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม

 นักเรียน นักศึกษาใหม่

งานกิจกรรม

นักเรียนฯ

50,000 50,000 50,000

2.36 โครงการกิจกรรมวนัไหวค้รู งานกิจกรรม

นักเรียนฯ

30,000 30,000 30,000

2.37 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัส าคัญชาติ 

ศาสนา พระมหากษัติย์

งานกิจกรรม

นักเรียนฯ

10,000 3,000 3,000 4,000 10,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

2.38 โครงการกิจกรรม 5 ส. อนุรักษ์และ

พัฒนาส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา (Big 

Cleaning Day)

งานกิจกรรม

นักเรียนฯ

6,800 6,800 6,800

2.39 โครงการฝึกอบรมวชิาการเดินทางไกลอยู่

ค่ายพักแรมลูกเสือวสิามัญ

งานกิจกรรม

นักเรียนฯ

80,000 80,000 80,000

2.40 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน งานกิจกรรม

นักเรียนฯ

40,000 40,000 40,000

2.40 โครงการพัฒนาสารสนเทศวทิยาลัยการ

อาชีพนครนายก

งานศูนย์ข้อมูลฯ 100,000 100,000 100,000

2.42 โครงการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ของ

ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต

งานศูนย์ข้อมูลฯ 50,000 50,000 50,000

2.43 โครงการนวตักรรม วจิัย ส่ิงประดิษฐ์ของ

คนรุ่นใหม่และหุน่ยนต์อาชีวศึกษา

งานวิจัยพฒันาฯ 308,000 100,000 100,000 108,000 308,000

2.44 โครงการส่งเสริมการท าวจิัยในชั้นเรียน งานวิจัยพฒันาฯ 60,000 20,000 20,000 20,000 60,000

2.45 โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่พัฒนาอาชีพ

ประชาชน

งานส่งเสริม

ผลิตผลฯ

116,250 116,250 116,250

2.46 โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่

แบบครบวงจร

งานส่งเสริม

ผลิตผลฯ

100,000 100,000 100,000

2.47 โครงการการหารายได้ระหวา่งเรียนของ

นักเรียนนักศึกษาทีย่ากจน

งานส่งเสริม

ผลิตผลฯ

83,000 83,000 83,000
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ที่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ

งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนก ที่

ใช้จ่าย

ทีใ่ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 ม.ีค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 ม.ิย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงนิ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558

2.48 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งานวางแผนและ

งบประมาณ

5,000 5,000 5,000

2.49 โครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปี

งานวางแผนและ

งบประมาณ

5,000 5,000 5,000

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ

3.1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่

ชุมชน (Fix It Center)

งานโครงการ

พเิศษฯ

3.2 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย

ประชาชน

งานโครงการ

พเิศษฯ

4

โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงนิ สอศ./

สถานศึกษา)

4.1 โครงการ ....................................................



ภาคผนวก



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จัดซ้ือจัดจ้าง-ได้ผู้รับจ้าง P P P P P

ลงนามในสัญญา (ระบุวัน/เดือน/ปี) P

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุเงิน) P

สถานศึกษา/หน่วยงาน/รายการ
ไตรมาสที ่4 (58)

รวมทัง้สิ้น ขั้นตอนการด าเนินงาน

อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 5,000,000     5,000,000        

 รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น

จ า 
นวน

 
หน่วย
นับ

 ราคาต่อหน่วย
ไตรมาสที ่1 (57) ไตรมาสที ่2 (58) ไตรมาสที ่3 (58)ว/ด/ป

ที่คาดว่าจะลง
นาม

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน  (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ค าชี้แจง * ขอให้สถานศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของส านักนโยบายและแผนฯ  
และจัดส่งข้อมูลมายัง ระบบ AMS e-office ของส านักนโยบายและแผนฯ "ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557"

 ที่



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จัดซ้ือจัดจ้าง-ได้ผู้รับจ้าง P P

ลงนามในสัญญา (ระบุวัน/เดือน/ปี) P

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุเงิน) P

จัดซ้ือจัดจ้าง-ได้ผู้รับจ้าง P P

ลงนามในสัญญา (ระบุวัน/เดือน/ปี) P

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุเงิน) P

ชุดฝึกเคร่ืองยนต์แก็สโซลีน 1 ชุด 80,000         80,000            

ไตรมาสที ่4 (58)ไตรมาสที ่2 (58) ไตรมาสที ่3 (58)
รวมทัง้สิ้น

ชุดฝึกสาธิตเคร่ืองกลไฟฟ้า 1 ชุด 700,000       700,000          

 รวม
งบประมาณ

 ขั้นตอนการด าเนินงาน ว/ด/ป
ที่คาดว่าจะลง

ไตรมาสที ่1 (57)
 ที่ สถานศึกษา/หน่วยงาน/รายการ จ า 

นวน

 
หน่วย  ราคาต่อหน่วย

แผนการจัดซ้ือจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ค าชี้แจง * ขอให้สถานศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของส านักนโยบายและแผนฯ  
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