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ควบคุมการใช้จ่ายเงิน ในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม ระเบียบทาง
ราชการ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2558 โดยได้จัดทา
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ของหน่วยงานด้วยท้ายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจาปีนี้ มีส่วนหนึ่งส่วนใดขาดตกบกพร่อง ผู้จัดทา
และรวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจาปีนี้ ขอน้อมรับแก้ไข และขออภัยด้วย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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กันยายน 2557
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้นาในการจัดการศึกษาสายอาชีพ
เพือ่ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และภูมิภาค

พันธกิจ
1 จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกาลังคนสายอาชีพสู่สากล
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทวั่ ถึง เสมอภาค
4 เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี
5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
6 วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพือ่ การพัฒนาอาชีพ
7 ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ

เป้าหมายบริการ
1 ส่งเสริมการเพิม่ ปริมาณผู้เรียน
2 ส่งเสริมการขยาย โอกาสในการเรียนสายอาชีพ
3 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4 ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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2. ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์
1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน
2 เพิม่ ปริมาณผู้เรียน
3 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

มาตรการ
1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2 การจัดการศึกษาทวิภาคี
3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 ปฏิรูปสื่อ และหลักสูตร
5 สุภาพชนคนอาชีวะ
6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7 การสร้างและการกระจายโอกาส
8 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
9 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนทุกระดับ
10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ

โครงการ
1 ผลงานวิจัยเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุน่ ยนต์อาชีวศึกษา)
2 ผลงานวิจัยเพือ่ สร้างองค์ความรู้ (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพือ่
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม)
3 โครงการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองค์ความรู้เพือ่ การพัฒนาอาชีวศึกษา
4 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพือ่ แก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน
7 เงินอุดหนุนค่าบารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาช่างเทคนิคแผนโคลัมโบ
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8 เงินอุดหนุนการฝึกอบรมเกษตรระยะสั้น
9 เงินอุดหนุนองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพอุตสาหกรรม
11 เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
12 เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาทีย่ ากจน
13 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ อานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง
14 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
16 โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกาปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพือ่ พัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19 โครงการรณรงค์ ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it Center)
21 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
22 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
23 โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพประชาชน
24 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
25 โครงการเพิม่ ขีดความสามารถทางภาษาสาหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
27 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
28 โครงการความร่วมมือในการฝึกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในต่างประเทศ
29 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพือ่ เป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา
เพือ่ สร้างทุนปัญญาชาติ
30 โครงการขยายอาชีวะอาเภอ
31 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
32 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิผ์ ู้เรียนด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมเพือ่ เข้าสู่ตลาดแรงงาน
33 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพือ่ พัฒนาอาชีพประชาชน
34 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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35 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
36 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37 โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
38 โครงการศูนย์ความชานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าทีพ่ ลเมือง
41 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพืน้ ฐานอาชีพ
42 โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43 เร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพือ่ คืนครูให้นักเรียน
45 โครงการความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเปูาหมายให้สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทีเ่ กี่ยวข้อง
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4) นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทัง้ การศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพือ่ สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะทีเ่ หมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพือ่ สร้างสัมมาชีพในพืน้ ที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพืน้ ที่ ทัง้ ในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพืน้ ทีข่ องสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพือ่ การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพือ่ เพิม่ โอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทัง้ ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทัว่ ไป
มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาทีม่ ีคุณภาพและทัว่ ถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
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ศักยภาพ และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระ และ
คล่องตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือ่ ให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ทสี่ ามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพือ่ ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทัง้ ในและนอกโรงเรียน
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพือ่ สร้างแรงงานทีม่ ีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นทีม่ ีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูทมี่ ีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาทีส่ อน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือทีเ่ หมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอน เพือ่ เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพือ่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทัง้ ปรับระบบการประเมินสมรรถนะทีส่ ะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.7 ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
4.8 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทัง้ ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพือ่ การเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพือ่ นบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสากล เพือ่ เตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม ของ
ประชาคมอาเซียนและเพือ่ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกทีด่ ี รวมทัง้ สนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพือ่ เปิดพืน้ ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) มีแนวคิดทีม่ ีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 - 10
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
รวมทัง้ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัตทิ ชี่ ดั เจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพือ่ ให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอย่างบูรณาการทัง้ คน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล”
และใช้หลัก “ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ
ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึง่ ตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบท
กับเมือง เตรียม “ระบบภูมคิ ุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายนอกและภายในประเทศ ทัง้ นี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้
“ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลาดับขั้นตอน และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทัง้ เสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” ในการปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ละดาเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็นภูมิคุ้มกันทีด่ ีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นทัง้ ใน
ระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์ในช่วง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมคิ ุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” ประกอบด้วย 4 พันธกิจ คือ
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมทีม่ ีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมทีม่ ีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐทีโ่ ปร่งใส เป็นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือ่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทัง้ สร้างภูมิคุ้มกันเพือ่ รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
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แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552-2559)
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยู่บนพืน้ ฐานของความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตุผล มี
ความรอบรู้เท่าทันโลก เพือ่ มุ่งให้เกิดการพัฒนาทีย่ ั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบ
องค์รวมทีย่ ึด “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างการพัฒนาอยู่มี “ดุลยภาพ” ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นแผนทีบ่ ูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุก
ระดับ รวมทัง้ เชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น โดยคานึงถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
2) เจตนารมณ์ของแผน
แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพือ่ มุ่ง (1) พัฒนาชีวิตให้เป็น “มนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมทีม่ ีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน
คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน
3) วัตถุประสงค์ของแผน
เพือ่ ให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของแผนฯ ทีส่ าคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพือ่ เป็นฐานหลักของการพัฒนา
2. เพือ่ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้
3. เพือ่ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพือ่ เป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม คุณธรรม
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมทัง้ ในเมืองและชนบท พร้อมจัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพสาหรับทุกคน การศึกษาจะนาไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชน ประชาชนทีเ่ ข้มแข็งและมีความรู้คือทุนทีม่ ีพลังในการต่อสู้กับความยากจน
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาทีม่ ีคุณภาพสาหรับเด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทุกคน เพือ่ ให้เท่า
เทียมกันทุกแห่งไม่ว่าในเมืองหรือชนบท ไม่ว่าจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และเทียบเท่า
2. พัฒนานักศึกษาไทยให้เป็นมืออาชีพ เป็นพลเมืองโลกทีท่ ันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ และอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทีว่ างอยู่บนฐานความรู้ ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุ่งเน้นเปูาหมายหลัก คือ นักเรียน
เป็นศูนย์กลาง
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3. ปฏิรูปครู เพือ่ ยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้การศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. สนับสนุนการพัฒนาเพือ่ สร้างทุนปัญญาชาติ
7. การเพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
1. ยุทธศาสตร์การฟืน้ ฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัดวางรากฐานทีด่ ีของประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4. ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
7. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
9. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
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4. ยุทธศาสตร์/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1 ส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทัง้ ระบบ ในด้านคุณภาพครู หลักสูตร ห้องเรียน และการใช้
เทคโนโลยีด้านการศึกษา รวมทัง้ บูรณาการนโยบายการศึกษาในแต่ละระดับ เพิม่ ผลสัมฤทธิข์ องการจัด
การศึกษาตั้งแต่วัยเด็กจนมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
1.2 สร้างวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้คนทุกกลุ่มวัยควบคู่กับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในทุกประเภทและในระดับพืน้ ที่ ส่งเสริมการรักการอ่าน เพิม่ ทักษะการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ
1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับให้มีความรู้ทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้
และภูมิใจในประวัติศาสตร์ไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความเป็นพลเมืองทีด่ ี ตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การทาประโยชน์ต่อสังคม มีจิตอาสา และ
จิตสานึกทีด่ ีผ่านกระบวนการอบรมเยาวชนทีเ่ หมาะสมกับวัย
1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
1.5 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเปูาหมาย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
1.6 พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ
ในสาขาขาดแคลน
1.7 เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสริมสร้างโอกาสการศึกษา
ต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น รวมทัง้ สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ทีป่ ลอดภัยและสร้างสรรค์
1.8 สนับสนุนการดาเนินภารกิจพืน้ ฐานของหน่วยงาน
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.1 จัดให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ สายสามัญและสายอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.2 สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพืน้ ฐานของหน่วยงาน
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3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
5. แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ดอ้ ยโอกาส
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองครองแรงงาน
8. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
9. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพย์ตดิ
10. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
11. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิจัย นวัตกรรมวิชาชีพ และเทคโนโลยี
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา
การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
1. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญา
ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปีย่ มคุณธรรม

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุ่งสู่ความเป็นผู้นาด้านความร่วมมือกับองค์กรอื่นใน
การบริหารจัดการ เพือ่ ให้เกิดระบบคุณภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาสายอาชีพระดับฝีมือ
และระดับเทคโนโลยี

พันธกิจ
1 บริหารหน่วยงานภายในอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ PDCA อย่างต่อเนื่อง
2 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพการศึกษา
อย่างทัว่ ถึง
3 พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4 ส่งเสริมบุคลากร และนักศึกษาในการวิจัยและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ทันสมัย
และทันต่อเทคโนโลยี
5 ผสานเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ บริหารจัดการกับ ชุมชน โรงเรียน ประชาคมอาชีวศึกษา
และองค์กรต่าง ๆ

เป้าประสงค์
1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพสูงสุดเกิดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตามคาขวัญทีว่ ่า “The volunteers spirit” ผู้จบการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เป็นคนดีมีจิตอาสา และมีเปูาหมายด้านปริมาณผู้เรียนในระบบปกติ

อัตลักษณ์
ผู้เรียนมีจิตอาสา

เอกลักษณ์
สถานศึกษาพัฒนาชุมชน
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2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา
1 จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
2 จุดเน้นด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 จุดเน้นด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 จุดเน้นด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม
5 จุดเน้นด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
6 จุดเน้นด้านภาวะผู้นาและการจัดการ
7 จุดเน้นด้านมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชือ่ เสียง)
1 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
2 การประเมินคุณภาพภายนอกเพือ่ การรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
3 ได้รับผลการประเมิน 90.25 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก
การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ประจาปีงบประมาณ 2556
ได้รับผลการประเมิน 4.59 คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก
4 รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุน่ ยนต์ควบคุมด้วยปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 5
ประจาปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี (ทีม N-ONE)
5 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแข่งขันหุน่ ยนต์ควบคุมด้วยปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 5
ประจาปีการศึกษา 2555 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี (ทีม N-TWO)
6 โล่ รางวัลรองชนะเลิศอัน ดับที่ 2 ในการแข่งขันหุน่ ยนต์ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ
Android (Smart School, Samrt Classroom)
7 ได้รับรางวัล เหรียญทอง การประกวดและการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม
At Home Application "VEC Creative Application Contest 2014"
ทีม @ Nayok วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
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3. กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเพิม่ ปริมาณผู้เรียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

การรักษาเปูาหมายนักศึกษาในระดับปวช.และเพิม่ ผู้เรียนในระดับปวส.
ลดปัญหาการออกกลางคัน
จัดการเรียนการสอนตามความต้องการของชุมชน
ส่งเสริมโอกาสการเข้าเรียนในสายอาชีพอย่างหลากหลาย
ส่งเสริมการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายในเชิงรุกทีม่ ีส่วนในการตัดสินใจต่อการเลือก
เรียนสายอาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการขยาย โอกาสในการเรียนสายอาชีพ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

การขยายกลุ่มเปูาหมายผู้เรียนให้หลากหลาย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน
ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
มาตรการที่ 6 เพิม่ ขีดความสามารถเฉพาะทางเพือ่ เข้าสู่การแข่งขันในตลาดเสรี
มาตรการที่ 7 สนับสนุนการเพิม่ ช่างทางการเรียนสายอาชีพอย่างหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายและ
มีคุณภาพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
มาตรการที่ 3 สร้างขวัญและกาลังใจให้กับครูและ บุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ
มาตรการที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายในเชิงรุกทีม่ ีส่วนในการตัดสินใจต่อการ
เลือกเรียนสายอาชีพ
มาตรการที่ 5 สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการประกันคุณภาพภายในฯ
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศและการใช้ ICT เพือ่ การเรียนการสอน
มาตรการที่ 7 สนับสนุนการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
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มาตรการที่ 8
มาตรการที่ 9
มาตรการที่ 10
มาตรการที่ 11

พัฒนาการสร้างเครือข่ายครูและสนับสนุนการวิจัย
จัดหาสื่อ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนทีท่ ันสมัยและพอเพียง
ยกระดับความสามารถของผู้เรียนและสาเร็จการศึกษาด้านสายอาชีพฯ
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถผ่านการประเมินผล V-net การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพทีส่ ูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4 ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5
มาตรการที่ 6

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ปรับภาพลักษณ์การเรียนการสอนในสายอาชีพให้เป็นเชิงบวก
พัฒนาระบบบริหารงานและการสร้างเครือข่ายในหน่วยงาน
สร้างและขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการทัง้ ในและต่างประเทศ
สร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
สร้างและพัฒนาบทบาทของกรรมการวิทยาลัยและกรรมการบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา
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4. ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
4.1 ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 เดิมเรียก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
นครนายก ได้รับการบริจาคทีด่ ินจาก นายสม หะมณี จานวน 12 ไร่ 2 งาน จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์
ฝึกวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 โดย บริษัท พ.ธนากิจ จากัด จังหวัดกรุงเทพฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 21/2525 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2525 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทัง้ สิ้น 15,895,40 บาท และห้างหุน้ ส่วนจากัด ที.วี.จี.
เอ็นจิเนียริ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2527 ตามสัญญา ลงวันที่
3 กันยายน 2526 ใช้งบประมาณทัง้ สิ้น 1,707,800 บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพ
นครนายก ทัง้ สิ้น 17,603,200 บาท ได้ทาพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2528 โดย พณฯ รองนายก
รัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธี
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สถาปนาขึ้นจากศูนย์ฝึกวิชาชีพนครนายก ซึ่งเป็นวิทยาลัย ในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ทถี่ นนสุวรรณศร เลขที่ 88/2 หมู่ 8
ตาบลพรหมณี อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครนายก 6 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเนื้อที่
14 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา โดยได้รับการบริจาคทีด่ ินเพิม่ เติมจาก นายสม หะมณี จานวน 2 ไร่ 1 งาน 96
ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. 2536 และเช่าทีธ่ รณีสงฆ์วัดสันตยารามเพิม่ อีก 13 ไร่ เพือ่ จัดทาโครงการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงสนองตามแนวพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
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4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhonnayok Industrial And Community Education College
ทีต่ ั้งสถานศึกษา เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 8 ถนน สุวรรณศร
ตาบล พรหมณี อาเภอ/เขต เมืองนครนายก รหัส 26000
โทรศัพท์ โทร. 037-326470
โทรสาร โทร. 037-315276
เว็บไซต์ http://www.nice-c.ac.th
อีเมล nicecvec@gmail.com
เนื้อทีข่ องสถานศึกษา
14 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
มีอาคาร รวมทัง้ สิ้น
14 หลัง มีห้องทัง้ สิ้น 141 ห้อง ได้แก่
1 อาคารอานวยการ-เรียน-ฝึกงาน จานวน 1 หลัง 20 ห้อง
2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จานวน 1 หลัง 23 ห้อง
3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จานวน 1 หลัง 29 ห้อง
4 อาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น จานวน 1 หลัง 6 ห้อง
5 อาคารเรียนชั่วคราว
จานวน 1 หลัง 8 ห้อง
6 อาคารวิชาการ
จานวน 1 หลัง 4 ห้อง
7 อาคารฝุายพัฒนากิจการนักเรียนนักจศึานวน
กษา 1 หลัง 6 ห้อง
8 อาคารเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อม จานวน 1 หลัง 4 ห้อง
9 บ้านพักครู 11 หน่วย
จานวน 1 หลัง 11 ห้อง
10 บ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย จานวน 1 หลัง 14 ห้อง
11 บ้านพักภารโรง 6 หน่วย
จานวน 1 หลัง 6 ห้อง
12 บ้านพักภารโรง 6 หน่วย
จานวน 1 หลัง 6 ห้อง
13 อาคารกีฬาอเนกประสงค์
จานวน 1 หลัง - ห้อง
14 ห้องน้า-ห้องส้วม
จานวน 1 หลัง 4 ห้อง
สีประจาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
สีขาว - แดง
ต้นไม้ประจาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ต้นปาริชาติ
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5. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผู้อานวยการ
นายสุเทพ สุวรรณกลาง

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผู้อานวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายสาเริง ชูสุช

รองผู้อานวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายเกษมสันต์ บูรณศรี

งานบริหารงานทั่วไป
นางพัชรินทร์ วิลยั โรจน์

งานวางแผนและงบประมาณ
นายณรงค์ ไพรดา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายไพวัล เขียวแป้

แผนกวิชาเครื่องกล
นายอนุรักษ์ เทียนรัตนะ

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบารุง
นายธีรพล ป้อมสา

งานบุคลากร
นางสาวนงนุช ชะโนภาส

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวดวงใจ สุขขี

งานครูที่ปรึกษา
นายทัตพล กรอบทอง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายอิทธิศักดิ์ บุญชูวงศ์

แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
นายอานาจ พรมขันธ์

งานการเงิน
ว่าที่ร้อยตรีเกษตร อ๊อกเวชะ

งานความร่วมมือ
นายอาคม นาคน้อย

งานปกครอง
นายวิรัตน์ ศรีวิไล

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ว่าที่ร้อยตรีเกษตร อ๊อกเวชะ

แผนกวิชาบัญชี

งานการบัญชี
นางสาวบัณทิตา รอดตุ้ม

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางภาวิณี ศรีวิไล

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางณฐกานต์ เหรียญทอง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
นางสุพรรณี คู่เจริญถาวร

งานพัสดุ
นายเศวต ผดุงกิจจานนท์

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสุกัญญา มุงเมือง

แผนกวิชาเกษตรศาสตร์
นายมนตรี เทียนเล็ก

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางภัคจิรา จิตรมิตร

งานอาคารสถานที่
นายอิทธิศกดิ์ บุญชูวงศ์

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบ
ธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายสันติชัย เชียงสาย

งานวัดผลและประเมินผล

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางภัคจิรา จิตรมิตร

งานทะเบียน
นายพเดช เกชช้าง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายมนตรี เทียนเล็ก

งานประชาสัมพันธ์
นายอัมฤทธิ์ ใจดี

งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย

รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จารูญ

รองผู้อานวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายอนันต์ พิมพ์โต่ง
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6. ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
6.1 อัตรากาลัง ปี 2558
อัตรากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ก. ข้าราชการ
1 ผู้บริหาร
2 ข้าราชการครู
3 ข้าราชการพลเรือน
ข. ลูกจ้างประจา
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1 ทาหน้าทีส่ อน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวนงนุช ชะโนภาส
มีบุคลากรทัง้ สิ้น
79
คน
30 คน
5 คน
25 คน
- คน
10 คน
- คน
10 คน
3 คน
3 คน
- คน
36 คน
19 คน
17 คน

จ. มีขา้ ราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น

1 คน
- คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มคี นครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

4 คน
4 คน
- คน
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6.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

37
9
46

รวม

73 คน

ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
คน
6
คน
3
คน
12
คน
6
คน
คน
คน
รวม
27

รวม
6
3
12
43
9
73

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลลูกจ้างชัว่ คราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จา้ ง
ก. ครูผู้สอน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน
19
19

คน
คน
คน
คน
คน
คน

17
17

รวม

รวม
คน
คน
คน
คน
คน
คน

36
36

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ข้าราชการ
ชื่อ - สกุล

รวม

31

คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายสุเทพ สุวรรณกลาง

ป.โท

-

บริหารสถานศึกษา

2. นายสาเริง ชูสุข

ป.โท

-

บริหารสถานศึกษา

3. พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จารูญ

ป.โท

-

บริหารสถานศึกษา

4. นายเกษมสันต์ บูรณศรี

ป.โท

-

บริหารสถานศึกษา

5. นายอนันต์ พิมพ์โต่ง
6. นางสุพรรณี คู่เจริญถาวร

ป.โท
ป.โท

คหกรรมศาสตร์

บริหารสถานศึกษา
หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร์

22

ชื่อ - สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.โท

สอนวิชา
คหกรรมศาสตร์

8. นายมนตรี เทียนเล็ก

ป.ตรี

เกษตรศาสตร์

หน้างานบุ
คลากร
หัวหน้หัาวแผนกวิ
ชาเกษตรศาสตร์
หัวหน้างานวิทยบริการและ

9. นายอานาจ พรมขันธ์

ป.ตรี

ไฟฟูากาลัง

หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟูากาลัง

10. นางสาวฉัตรแก้ว เพชรณสังกุล

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด

11. นายอาคม นาคน้อย

ป.โท

คณิตศาสตร์

12. นางภาวิณี ศรีวไิ ล

ป.โท

ภาษาไทย

หัวหน้
างานความร่วมมืพอและ
หัวหน้
างานแนะแนวอาชี
การจัดหางาน

13. นายพเดช เกตุช้าง

ป.ตรี

เชื่อมโลหะ

หัวหน้างานทะเบียน

14. นายอิทธิศักดิ์ บุญชูวงศ์

ป.ตรี

เชื่อมโลหะ

หัวหน้างานอาคารสถานที่

15. นายสมบูรณ์ หาญวีรกุล

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

16. นายอนุรักษ์ เทียนรัตนะ

ป.โท

เครื่องกล

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องกล

17. นายสมเกียรติ แม้นพยัคฆ์

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซ่อมบารุง

18. นายสันติชัย เชียงสาย

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซ่อมบารุง

หัวหน้างานโครงการพิ
เศษและ
มชนกเรียน
หัวหน้าการบริ
งานสวักสารชุ
ดิการนั

19. นางสุกัญญา มุงเมือง

ป.โท

คหกรรมศาสตร์

20. นายณรงค์ ไพรดา

ป.ตรี

ไฟฟูากาลัง

นักศึกษา
หัวหน้างานวางแผนและ
งบประมาณ

21. นายวิรัตน์ ศรีวไิ ล

ป.ตรี

เกษตรศาสตร์

หัวหน้างานปกครอง

22. นางสาวดวงใจ สุขขี

ป.โท

อิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศ

23. นางพัชรินทร์ วิลัยโรจน์

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

24. ว่าที่ร้อยตรีเกษตร อ๊อกเวชะ

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างานการเงิน

25. นายเศวต ผดุงกิจจานนท์

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซ่อมบารุง

หัวหน้างานพัสดุ

26. นายธีรพล ปูอมสา

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซ่อมบารุง

หัวหน้าแผนกวิชาเครื่องมือกล
และซ่อมบารุง

27. นายไพวัล เขียวแปู

ป.ตรี

เครื่องกล

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

28. นางณัฐกานต์ เหรียญทอง

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

7. นางสาวนงนุช ชะโนภาส

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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วุฒกิ ารศึกษา

ชื่อ - สกุล

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.โท

สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ

สนัาบแผนกวิ
สนุน/ธุชาสามั
รการทัญ่วสัไป
หัวหน้
มพันธ์
หัวหน้างานหลักสูตรการเรียน
การสอน

30. นางสาวบัณฑิตา รอดตุ้ม

ป.โท

บัญชี

หัวหน้างานการบัญชี

31. นางสุภาภรณ์ นริสศิริกุล

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร์

ช่วยราชการ

29. นางภัคจิรา จิตรมิตร

6.3.2. ลูกจ้างประจา

รวม

10

คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา

ชื่อ - สกุล

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายพรชัย ศิริโท

ป.4

-

พนักงานขับรถยนต์

2. นายเสถียร นันทา

ป.4

-

พนักงานขับรถยนต์

3. นางทัศนี แก้ววาศรี

ป.4

-

พนักงานบริการ

4. นายธวัธชัย เจียมทะวงษ์

ป.7

-

ช่างเหล็ก

5. นางสาวกรรณิชา พิมพา

ปวช.

-

พนักงานบริการ

6. นางสาวลัดดา หาเรือนทอง

ป.ตรี

-

พนักงานพัสดุ

7. นายสมหมาย ทัศนา

ป.4

-

พนักงานบริการ

8. นายศรีนวน ร่วมทอง

ปวช.

-

พนักงานขับรถยนต์

9. นายสุพตั ร ทุมมา

ป.6

-

ผู้ดูแลหมวดอาคารสถานที่

10. นางสุภาภรณ์ชาวกัณหา

ปวส.

-

พนักงานพิมพ์

6.3.3. พนักงานราชการ
ชื่อ - สกุล

รวม

3

คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวณิชมน บุญผาง

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร์

ครูที่ปรึกษา อคท.

2. นายทัตพล กรอบทอง

ป.ตรี

วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

3. นายอัมฤทธิ์ ใจดี

ป.ตรี

ไฟฟูากาลัง

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

24
6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

รวม

35

คน (ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี

สอนวิชา
เครื่องกล

2. นายเพชรดี แสงทอง

ป.ตรี

ไฟฟูากาลัง

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

3. นายประสิทธิ์ เกษประทุม

ป.ตรี

เครื่องกล

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

4. นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

5. นางสาวนฤมล ผลจันทร์

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

6. นางกาญจนา จันหอม

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

7. นายเกียรติคุณ เครือละม้าย

ป.ตรี

เครื่องกล

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

8. นายอมรเทพ อ่อนศรี

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซ่อมบารุง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

9. นางสาวอรนุช จ่างเจริญ

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วาไป
ผู้ช่วยหัวหน้
งานประกัน

10. นางจงจิต บูรณศรี

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

11. นายวรวุฒิ บทมาตร

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

12. นายอภิชัย จารูญ

ป.ตรี

พละศึกษา

ผู้ช่วยหัวหัวหน้างานปกครอง

13. นางสาวชรินรัน์ เจริญส่ง

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

14. นายนเรศ พึ่งทรัพย์

ป.ตรี

สังคมศึกษา

ผูหั้ชว่วหน้
ยหัาวแผนกวิ
หน้างานประชาสั
มพันธ์
ชาเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหัวหน้างานวิทย

15. นางสาวพรพิมล พรมเจริญ

ป.ตรี

บัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี

16. นายธวัชชัย ดาแก้ว

ป.ตรี

เครื่องกล

ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

17. นางวิภาณี รัตนมณี

ป.ตรี

บัญชี

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงาน
ทั่วไป

18. นายสุเมธ จันทร์สอน

ป.ตรี

เครื่องกล

ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิเศษและการบริการชุมชน

19. นางบงกช ศรีชู

ปวส.

-

20. นางสาวณภัทฒ์ สวนศิริ

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
(เอกสารการพิมพ์)

21. นางสาววันเพ็ญ ไบสี

ปวส.

-

1. นายวิราษ เหรียญทอง

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ
งบประมาณ
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ชื่อ - สกุล

วุฒกิ ารศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี

สอนวิชา
-

23. นางทิพสุดา พรมขันธ์

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและ
ประเมินผล

24. น.ส.สุกัญญา ปะกิงมะหะหมัด

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

25. นางสาวณิชากร นาคพูล

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

26. น.ส.วรรณรัตน์ พับบานาญ

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

27. นางสาวอมรรัตน์ หิรัญเพิ่ม

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

28. นางสาวกนกพร ศรีจันทรา

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ
งบประมาณ

29. นายวิเชียร ลาทอง

ม.6

-

30. นางสาวภาริณี ขันธมาลี

ปวส.

-

บรถยนต์
เจ้าพนั
หน้กางานขั
ที่งานศู
นย์ข้อมูล
เจ้าหน้าทีสารสนเทศ
่งานกิจกรรมนักเรียน

31. นางสาวพัชรินทร์ ศรีแสงจันทร์

ป.ตรี

-

นักศึกษา

32. นางสาวปิยาภรณ์ คังคายะ

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

33. นางสาววารุณี แซ่ลิ้ม

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

34. นางสุกัญญา แก้วใย

ป.ตรี

-

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

35. นางสาววารุณี อโนดาษ

ปวส.

-

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

22. นางสาวฐาณัชชา ร่มโพธิ์

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จานวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2557 (ปีปัจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3
184
164

รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขาวิชา/งาน เชื่อมโลหะ
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟูากาลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน ติดตั้งไฟฟูา
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

ปี่ที่ 1
267
49
24
15
19
26
43

33
14
6
21
16
27

19
11
4
23
22
19

792
คน
ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปจั จุบนั )
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
615
99
78

28
35

23
34

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

รวม
177

96
109

รวมทั้งสิ้น
792

101
49
25
63
64
89

15

28
21
5
8

53
36
5
23

101
49
25
63
64
89
53
36
5
23

14
12

4
10

18
22

114
131

25
15

45
40

หน่วย : คน
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ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ปี่ที่ 1
3. ประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชา/งาน คหกรรมศาสตร์

6

4. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปจั จุบนั )
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

4

9

รวม

19

รวมทั้งสิ้น

19

18
ทั้งปีการศึกษา (2557)
................ คน
800 คน

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

2

รวมทั้งสิ้น
800
คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
................ คน

20

20

2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
................ คน
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7.2 เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (ปีตอ่ ไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกลและซ่อมบารุง
- สาขาวิชา/งาน เชื่อมโลหะ
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟูากาลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน ติดตั้งไฟฟูา
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

หน่วย : คน

ปี่ที่ 1

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

975
คน
ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

รวม

320

267

771

204

40
40
20
40
40
40

40
40

184
49
24
15
19
26
43

45
40

33
14
6
21
16
27

28
35

105

99

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

975

122
78
41
80
82
110

113
115

รวมทั้งสิ้น

15

40
30
15
30

122
78
41
80
82
110
40
30
15
30

14
12

29
27

142
142

15
15
15
15

25
15

15
15

29

ประเภทวิชา/สาขา

ระดับ ปวช.
ปี่ที่ 2
ปี่ที่ 3

ปี่ที่ 1
3. ประเภทวิชา คหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชา/งาน คหกรรมศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2

20

6

4

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

................ คน
800

คน

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

30

15
ทั้งปีการศึกษา (2558)

รวม

30

4. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
- สาขาวิชา/งาน เกษตรศาสตร์
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปี่ที่ 1
ปี่ที่ 2
รวม

800

18

33

33

คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

................ คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
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ส่วนที่ 3
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

21,532,081.81
1. แผนงานสร้างและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษา
21,532,081.81
- งบบุคลากร
19,252,783.13
- งบดาเนินงาน
2,026,299.38
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
237,499.30
- งบรายจ่ายอืน่
15,500.00
2. แผนงาน .....................
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน่

วิจยั
สร้าง
องค์
ความรู้

รวม

โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการลด 3โครงการขยาย 4.โครงการ 5.โครงการ
อาชีวะสร้าง ปัญหาการ
บทบาทศูนย์
จัดตั้งศูนย์
หารายได้
ผู้ประกอบการ ออกกลางคัน ซ่อมสร้างเพือ่ ฝึกอบรมอาชีพ ระหว่างเรียน
ใหม่แบบครบ ของผู้เรียน
ชุมชน
ในสถานศึกษา ของนักเรียน
วงจร
อาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนา
ทีย่ ากจน
อาชีพ
ประชาชน

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุน่ ยนต์

1,823,099.66

128,499.01

198,000.00

-

23,681,680.48

1,823,099.66

128,499.01

198,000.00

-

1,823,099.66

128,499.01

23,681,680.48 204,999.70 137,999.82
19,252,783.13
3,977,898.05
435,499.30
15,500.00 204,999.70 137,999.82

198,000.00

204,999.70

137,999.82

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
6.โครงการ
ผลิตและ
พัฒนา
บุคลากรให้
สอดคล้องก้บ
ความต้องการ
ของประเทศ

7.โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

8.โครงการเรียน
ฟรี 15 ปี

83,000.00

291,000.00

1,314,499.21

8,511,523.27

11,739,270.01

35,420,950.49

1,079,998.01 116,250.00 83,000.00

291,000.00

1,314,499.21

8,511,523.27

291,000.00

1,314,499.21

11,739,270.01
8,594,523.27
3,144,746.74

35,420,950.49
19,252,783.13
3,977,898.05
9,030,022.57
3,160,246.74

1,079,998.01

116,250.00

83,000.00
1,079,998.01

116,250.00

รวมทัง้ สิน้

8,511,523.27
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ส่วนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีตอ่ ไป)
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

1. ประมาณการรายรับ

50,257,151 บาท

ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปจั จุบนั
2,690,406.99 บาท
- คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
760,000 บาท
ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีตอ่ ไป) ที่คาดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
20,477,494 บาท
งบดาเนินงาน
4,000,000 บาท
งบลงทุน
11,780,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
9,030,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น
1,519,250 บาท

3,450,407 บาท

46,806,744 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทนใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูโภค
งบลงทุน
- ครุภณ
ั ฑ์
- สิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์
- โครงการเรียนฟรี 15 ปี
งบรายจ่ายอื่น
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
- โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
- โครงการจัดตั้งศูนย์ฝกึ อบรมอาชีพใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
- โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการ
ใหม่แบบครบวงจร
- โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องก้บความต้องการของประเทศ
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล

50,257,151 บาท
20,477,494
16,979,244
2,822,890
675,360
7,450,407
3,000,000
2,450,407
2,000,000
11,780,000
780,000
11,000,000
9,030,000
198,000
8,832,000
1,519,250
138,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,080,000

บาท

116,250

บาท

100,000

บาท

50,000

บาท

35,000

บาท
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ส่วนที่ 3
3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
หน่วย : บาท

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินอืน่ ๆ
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

วิจยั
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุน่ ยนต์
องค์
ความรู้

รวม

โครงการ
1.โครงการลด 2.โครงการ
3.โครงการ
4.โครงการ 5.โครงการผลิต 6.โครงการ 7.โครงการหา 8.โครงการ
ปัญหาการออก ขยายบทบาท
จัดตั้งศูนย์
อาชีวะสร้าง
และพัฒนา
เสริมสร้าง รายได้ระหว่าง เรียนฟรี 15 ปี
กลางคันของ ศูนย์ซ่อมสร้าง ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ประกอบการ บุคลากรให้
คุณธรรม
เรียนของ
รวมทัง้ สิน้
ผู้เรียน
เพือ่ ชุมชน ในสถานศึกษา ใหม่แบบครบ สอดคล้องก้บ จริยธรรม และ นักเรียนที่
อาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนา
วงจร
ความต้องการ ธรรมาภิบาล
ยากจน
อาชีพประชาชน
ของประเทศ

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

เงินรายได้

บกศ.

14,879,244
1,428,000
672,000
2,822,890
675,360

500,000

20,477,494

150,000

600,000

- ค่าใช้สอย

1,250,000

-

ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่า)
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการ
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ
ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง

100,000

50,000

20,000

40,000

7,400

500,000
50,000

50,000

300,000

100,000

400,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม

150,000

1,767,400

- ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน

10,225

40,000

37,537

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000

30,000

50,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
วัสดุการศึกษา

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

วิจยั
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุน่ ยนต์
องค์
ความรู้

รวม

โครงการ
1.โครงการลด 2.โครงการ
3.โครงการ
4.โครงการ 5.โครงการผลิต 6.โครงการ 7.โครงการหา 8.โครงการ
ปัญหาการออก ขยายบทบาท
จัดตั้งศูนย์
อาชีวะสร้าง
และพัฒนา
เสริมสร้าง รายได้ระหว่าง เรียนฟรี 15 ปี
กลางคันของ ศูนย์ซ่อมสร้าง ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ประกอบการ บุคลากรให้
คุณธรรม
เรียนของ
รวมทัง้ สิน้
ผู้เรียน
เพือ่ ชุมชน ในสถานศึกษา ใหม่แบบครบ สอดคล้องก้บ จริยธรรม และ นักเรียนที่
อาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนา
วงจร
ความต้องการ ธรรมาภิบาล
ยากจน
อาชีพประชาชน
ของประเทศ

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

10,000

10,000

20,000

100,000

100,000

500,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

27,550

30,000

วัสดุหนังสือ วารสารและตารา

30,000

30,000

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

20,000

20,000

20,000

วัสดุกอ่ สร้าง

50,000

300,000

200,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

30,000

20,000

100,000

1,855,312

- ค่าสาธารณูปโภค (ขัน้ ต่า)
ค่าโทรศัพท์

6,000

ค่าน้าประปา

100,000

ค่าไฟฟูา

664,000

30,000
200,000
200,000

800,000

2,000,000

- งบลงทุน
3.1 ครุภณ
ั ฑ์
- ชุดฝึกสาธิตเครื่องกลไฟฟูา
- ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
3.2 สิ่งก่อสร้าง

700,000
80,000

- อาคารเอนกประสงค์

5,000,000

- โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การพัฒนาสถานศึกษา
- งบเงินอุดหนุน

6,000,000

- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ
หุน่ ยนต์
- อุดหนุนโครงการวิจยั และ
พัฒนา
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

198,000

37,500

8,511,500

11,780,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อชท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิชาชีพอุตสาหกรรม
- อุดหนุนการหารายได้ระหว่าง
เรียน
- งบรายจ่ายอื่น

- โครงการลดปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา
- โครงการขยายบทบาท
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
- โครงการจัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
- โครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบ
ครบวงจร
- โครงการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องก้บความต้องการ
- โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

ปวช.

ปวส.

รวม

เงินรายได้

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน

บกศ.

200,000

83,000

9,030,000

138,000
1,080,000

116,250

100,000

50,000

35,000

1,519,250

- โครงการ
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

ระยะสั้น

วิจยั
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุน่ ยนต์
องค์
ความรู้

โครงการ
1.โครงการลด 2.โครงการ
3.โครงการ
4.โครงการ 5.โครงการผลิต 6.โครงการ 7.โครงการหา 8.โครงการ
ปัญหาการออก ขยายบทบาท
จัดตั้งศูนย์
อาชีวะสร้าง
และพัฒนา
เสริมสร้าง รายได้ระหว่าง เรียนฟรี 15 ปี
กลางคันของ ศูนย์ซ่อมสร้าง ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ประกอบการ บุคลากรให้
คุณธรรม
เรียนของ
รวมทัง้ สิน้
ผู้เรียน
เพือ่ ชุมชน ในสถานศึกษา ใหม่แบบครบ สอดคล้องก้บ จริยธรรม และ นักเรียนที่
อาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนา
วงจร
ความต้องการ ธรรมาภิบาล
ยากจน
อาชีพประชาชน
ของประเทศ

300,000
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

โครงการจัดเก็บคาสั่งในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการจัดหาวัสดุงานการเงิน
โครงการจัดหาอุปกรณ์งานการ
บัญชี
โครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หอ้ งสมุด
โครงการห้องสมุดและศูนย์การ
เรียนรู้ด้วยตนเองเคลื่อนที่
โครงการศึกษาดูงานด้านวิทย
บริการและห้องสมุด
โครงการนิเทศติดตามการสอน
ภายใน และประเมินการสอน
ของครู
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
(งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน)
โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์งาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการคลังแผนการสอน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
โครงการวิพากษ์แผนการเรียน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
โครงการจัดหาวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
โครงการซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์งาน
สื่อการเรียนการสอน
โครงการปรับปรุงระบบเสียง
และภาพห้องประชุม วิทยาลัย
การอาชีพนครนยก

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

วิจยั
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุน่ ยนต์
องค์
ความรู้

รวม

โครงการ
1.โครงการลด 2.โครงการ
3.โครงการ
4.โครงการ 5.โครงการผลิต 6.โครงการ 7.โครงการหา 8.โครงการ
ปัญหาการออก ขยายบทบาท
จัดตั้งศูนย์
อาชีวะสร้าง
และพัฒนา
เสริมสร้าง รายได้ระหว่าง เรียนฟรี 15 ปี
กลางคันของ ศูนย์ซ่อมสร้าง ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ประกอบการ บุคลากรให้
คุณธรรม
เรียนของ
รวมทัง้ สิน้
ผู้เรียน
เพือ่ ชุมชน ในสถานศึกษา ใหม่แบบครบ สอดคล้องก้บ จริยธรรม และ นักเรียนที่
อาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนา
วงจร
ความต้องการ ธรรมาภิบาล
ยากจน
อาชีพประชาชน
ของประเทศ

เงินรายได้

บกศ.

26,000
28,700
17,000
63,000
20,000
5,500

8,670

39,200
14,900
2,075
95,000
30,000
90,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

ปวช.

ปวส.

โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ของ
แผนกวิชาการบัญชี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
(แผนกวิชาการบัญชี)
โครงการบัญชีอาสาบริการ
วิชาชีพกับชุมชน
โครงการจัดทาฐานข้อมูล
สารสนเทศศิษย์เก่าแผนก
วิชาการบัญชี
โครงการ Teaching in the
morning
โครงการจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ
ทางภาษา
โครงการประยุกต์หลักการ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
เพือ่ อาชีพ (สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์)

รวม

เงินรายได้

บกศ.

440,000
2,000

5,600

10,000

โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงการวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายกโมเดล (N-VEC
MODEL)
โครงการแนะแนวการศึกษา
สายอาชีพของวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก
โครงการประชุมผู้ปกครองและ
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
โครงการติดตามผลผู้สาเร็จ
การศึกษา

ระยะสั้น

วิจยั
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุน่ ยนต์
องค์
ความรู้

โครงการ
1.โครงการลด 2.โครงการ
3.โครงการ
4.โครงการ 5.โครงการผลิต 6.โครงการ 7.โครงการหา 8.โครงการ
ปัญหาการออก ขยายบทบาท
จัดตั้งศูนย์
อาชีวะสร้าง
และพัฒนา
เสริมสร้าง รายได้ระหว่าง เรียนฟรี 15 ปี
กลางคันของ ศูนย์ซ่อมสร้าง ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ประกอบการ บุคลากรให้
คุณธรรม
เรียนของ
รวมทัง้ สิน้
ผู้เรียน
เพือ่ ชุมชน ในสถานศึกษา ใหม่แบบครบ สอดคล้องก้บ จริยธรรม และ นักเรียนที่
อาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนา
วงจร
ความต้องการ ธรรมาภิบาล
ยากจน
อาชีพประชาชน
ของประเทศ

10,000
160,000

50,000

15,000
3,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

โครงการศึกษาความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการทีม่ ีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน –
นักศึกษา ทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา
โครงการพบครูทปี่ รึกษา
กัลยาณมิตร
โครงการสารสนเทศในงานครูที่
ปรึกษา
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
โครงการอาชีวบริการวิชาชีพ
เคลื่อนที่
โครงการประชุมทางวิชาการ
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (อวท.) ระดับ
สถานศึกษา

ปวช.

ปวส.

3,000

10,000
30,000

15,000
40,000

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา
ใหม่
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สาคัญชาติ ศาสนา พระ
มหากษัติย์
โครงการกิจกรรม 5 ส. อนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา (Big Cleaning
Day)

ระยะสั้น

50,000

30,000
10,000

6,800

วิจยั
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุน่ ยนต์
องค์
ความรู้

รวม

โครงการ
1.โครงการลด 2.โครงการ
3.โครงการ
4.โครงการ 5.โครงการผลิต 6.โครงการ 7.โครงการหา 8.โครงการ
ปัญหาการออก ขยายบทบาท
จัดตั้งศูนย์
อาชีวะสร้าง
และพัฒนา
เสริมสร้าง รายได้ระหว่าง เรียนฟรี 15 ปี
กลางคันของ ศูนย์ซ่อมสร้าง ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ประกอบการ บุคลากรให้
คุณธรรม
เรียนของ
รวมทัง้ สิน้
ผู้เรียน
เพือ่ ชุมชน ในสถานศึกษา ใหม่แบบครบ สอดคล้องก้บ จริยธรรม และ นักเรียนที่
อาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนา
วงจร
ความต้องการ ธรรมาภิบาล
ยากจน
อาชีพประชาชน
ของประเทศ

เงินรายได้

บกศ.

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏิบัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่าย
ตามงบประมาณ

โครงการฝึกอบรมวิชาการเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ
วิสามัญ
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
โครงการพัฒนาสารสนเทศ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
โครงการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์
ของศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
โครงการนวัตกรรม วิจยั
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุน่ ยนต์อาชีวศึกษา
โครงการส่งเสริมการทาวิจยั ใน
ชั้นเรียน
โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่
พัฒนาอาชีพประชาชน
โครงการอาชีวะสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
โครงการการหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียนนักศึกษาที่
ยากจน
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
โครงการจัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี
- สารองเพื่อสนับสนุนงาน

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

วิจยั
สิ่งประดิษฐ์/ สร้าง
หุน่ ยนต์
องค์
ความรู้

รวม

โครงการ
1.โครงการลด 2.โครงการ
3.โครงการ
4.โครงการ 5.โครงการผลิต 6.โครงการ 7.โครงการหา 8.โครงการ
ปัญหาการออก ขยายบทบาท
จัดตั้งศูนย์
อาชีวะสร้าง
และพัฒนา
เสริมสร้าง รายได้ระหว่าง เรียนฟรี 15 ปี
กลางคันของ ศูนย์ซ่อมสร้าง ฝึกอบรมอาชีพ ผู้ประกอบการ บุคลากรให้
คุณธรรม
เรียนของ
รวมทัง้ สิน้
ผู้เรียน
เพือ่ ชุมชน ในสถานศึกษา ใหม่แบบครบ สอดคล้องก้บ จริยธรรม และ นักเรียนที่
อาชีวศึกษา
เพือ่ พัฒนา
วงจร
ความต้องการ ธรรมาภิบาล
ยากจน
อาชีพประชาชน
ของประเทศ

เงินรายได้

บกศ.

80,000

40,000
100,000
50,000
308,000

60,000
116,250

100,000
83,000

5,000
5,000

รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
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โครงการที่ 1
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานบริหารงานทั่วไป

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
- พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารซึ่งนับเป็นหัวใจสาคัญในการให้บริการ
กับหน่วยงานในวิทยาลัย ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวก โดยเฉพาะการบริการด้าน
เอกสารการพิมพ์ อีกทั้งให้บริการเบิกและยืมวัสดุสานักงาน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การบริหารงานและ
ดาเนินงานของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้การบริการด้านเอกสารการพิมพ์ ที่สามารถเอื้อต่อการบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อมีวัสดุสานักงานมีใช้อย่างเพียงพอ
6

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ให้บริการด้านเอกสารการพิมพ์ 100%
6.1.2 มีวัสดุสานักงานมีใช้อย่างเพียงพอในปีงบประมาณ 2558
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การบริหารงานและดาเนินงานของสานักงานมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 จัดซื้อวัสดุ
7.3 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท ได้แก่
8.1 วัสดุสานักงาน 300,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานบริหารงานทั่วไปมีวัสดุไว้ใช้และให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการเบิก-จ่ายวัสดุ
10.2 สรุปผลการใช้บริการถ่ายเอกสาร อัดสาเนา
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โครงการที่ 2
โครงการจัดเก็บคาสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานบริหารงานทั่วไป

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานบริหารงานทั่วไป เป็นงานด้านการจัดการงานสานักงานของวิทยาลัย เกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสาร
และการประสานงานกับหน่วยงานอื่น รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่ซึ่งนับว่าเป็นงานที่เข้าไปมีส่วนร่วม ให้
ความร่วมมือและช่วยเหลืองานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายวิทยาลัย และเป็นการสนับสนุนการ
บริหารงาน อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดการระบบงานสารบรรณของวิทยาลัย ให้ถูกต้องตรมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
5.2 เพื่อให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานในฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการ
5.3 เพื่อจัดระบบของงานสารบรรณให้มีความทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จัดเก็บคาสั่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 บุคลาการในวิทยาลัย มีความสะดวกในการค้นหาคาสั่งผ่านระบบ RMS
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 จัดซื้อวัสดุ
7.3 สแกนหนังสือนาเข้าระบบ RMS
7.4 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 26,000 บาท ได้แก่
8.1 เครื่องสแกนเนอร์ 26,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 งานบริหารงานทั่วไป มีระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
10.2 สรุปผลโครงการ
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โครงการที่ 3
โครงการจัดหาวัสดุงานการเงิน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานการเงิน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 3 พัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง เงื่อนไข
ความรู้
-

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยงานการเงินมีความสาคัญในการบริหารงานในองค์กร ด้านการเบิก-จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนทางราชการ และจะต้องติดต่อกับบุคคลภายนอกและภายใน จึงจาเป็นจะต้องจัดทาโครงการนี้
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล
5.2 เพื่อมีวัสดุในการจัดพิมพ์เอกสาร
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องสารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
6.1.2 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวน 6 ตลับ
6.1.3 หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จานวน 4 ขวด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 งานการเงินทางานมีประสิทธิภาพ
6.2.2 มีวัสดุใช้ในงานการเงินที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการทางานในแต่ละปี
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจราคา
7.2 ประมาณการ
7.3 เสนอโครงการ
7.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 28,700 บาท ได้แก่
8.1 เครื่องสารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ 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 เครื่องสารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
9.2 หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวน 6 ตลับ
9.3 หมึกเครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์ จานวน 4 ขวด
9.4 มีวัสดุสานักงาน ไว้ใช้ และให้บริการข้อมูลต่างให้แก่บุคคลภายนอกและภายใน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ

45
โครงการที่ 4
โครงการจัดหาอุปกรณ์งานการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นางสาววรรณรัตน์ พับบานาญ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 พร้อมทั้งจัดทารายงานทางบัญชี
เพื่อส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลอยู่เป็นประจาทุกวัน อีกทั้งต้อง
จัดพิมพ์เอกสารทางบัญชีที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ซึ่งเมื่อเวลาไฟฟ้าดับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก็จะดับตามไปด้วยเนื่องจากไม่มีเครื่องสารองไฟ ทาให้การบันทึกข้อมูลเกิดการเสียหายต้องบันทึกซ้า
ใหม่ และสร้างความเสียหายให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้ว 1 เครื่อง ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่วนเอกสารที่
จัดพิมพ์เมื่อเก็บเอกสารไว้เป็นเวลานานข้อความในเอกสารเกิดการซีดจางไม่ครบถ้วนเนื่องจากพิมพ์จากเครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ทซึ่งหมึกพิมพ์เป็นหมึกน้าและเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่ก็มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ทาให้การ
จัดพิมพ์เอกสารในบางครั้งตัวอักษรข้อความไม่สมบูรณ์หรือเส้นตารางเอกสารมีความไม่สม่าเสมอหรือเส้นขาดบ้าง
ทาให้เอกสารดูไม่เรียบร้อยหากต้องจัดส่งไปให้หน่วยงานภายนอก จึงได้จัดทาโครงการนี้เพื่อขอซื้อเครื่องสารองไฟ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อใช้ในงานการบัญชี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
และเพื่อให้เอกสารทางงานบัญชีมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ พร้อมที่จะจัดส่งให้หน่วยงานภายนอกและเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
5.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องสารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
6.1.2 เอกสารงานการบัญชีมีความเรียบร้อย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เจ้าหน้าที่งานการบัญชีปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจราคา
7.2 ประมาณการ
7.3 เสนอโครงการ
7.4 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 17,000 บาท ได้แก่
8.1 เครื่องสารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง 9,000 บาท
8.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง 8,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 เครื่องสารองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง
9.2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
9.3 เจ้าหน้าที่งานการบัญชีปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ
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โครงการที่ 5
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ห้องสมุด
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ งานวิทยบริการและห้องสมุด
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที ๑
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผู้เรียนรู้มีความสามารถใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่จาเป็น ในการศึกษาค้นคว้า และปฏิบัติงาน
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
- การประกันคุณภาพภายนอก: กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ การบริการ หรือวิชาชีพที่ส่งเสริม การพัฒนาทักษะของผู้เรียน
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันงานบริการข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัยเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาห้องสมุด โปรแกรม
ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล รายงานสถิติต่าง ๆ การบริการสืบค้น และการบริการยืม - คืน
ทรัพยากรห้องสมุด ห้องสมุดจึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็ว
และเป็นการวางแผน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาให้เป็นห้องสมุดดิจิตอลต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ห้องสมุดมีโปรแกรมสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้บริการ สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย
5.3 เพื่อรวบรวม และรายงานข้อมูลหนังสือสถิติต่าง ๆ
5.4 เพื่อพัฒนาสู่ห้องสมุดดิจิตอล รองรับประคมอาเชี่ยน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจราคา
7.2 ประมาณการ
7.3 เสนอโครงการ
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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
2. ลักษณะโครงการ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีภารกิจให้บริการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียนมัธยมใน
โครงการตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และประชาชนภายในจังหวัด ในการ
จัดฝึกอบรมแต่ละครั้งจึงมีความจาเป็นต้องจัดสื่อการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และกิจกรรมของผู้เรียน/
ผู้รับบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเคลื่อนที่ จึงจาเป็นการสนับสนุน ที่สาคัญต่อการฝึกวิชาชีพ ใน
แต่ละหลักสูตร โดยเน้นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เช่น หนังสือ วีดีทัศน์ อินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนนาไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดาริฯ
5.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง
5.3 เพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกอาชีพในชุมชน แต่ละหลักสูตร
5.4 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ตรงตามต้องการของชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.2 ดาเนินงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ได้แก่
8.1 หนังสือ – นิตยสารที่ทันสมัย
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ 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
2. ลักษณะโครงการ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน :
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดมีความสาคัญในการส่งเสริมและให้บริหารจัดการงานด้านวิทยบริการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านวิทยบริการและห้องสมุด มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีความจาเป็นต้อง
พัฒนาบุคคลากรด้านบรรณารักษ์ โดยการประชุม อบรม, สัมนา,ศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้ กับสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียง เพื่อนาไปประยุกต์ กับการบริหารงานงานวิทยบริการและห้องสมุดต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการจัดการห้องสมุดสมัยใหม่
5.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านบริการ การนิเทศและแหล่งเรียนรู้
5.3 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในห้องสมุด
5.4 เพื่อนามาพัฒนาทางานวิทยบริการและห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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 เกิดทักษะเพื่อพัฒนาห้องสมุด
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ/สมัครเข้าร่วมอบรมศึกษาดูงาน
7.2 เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,500 บาท ได้แก่
8.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
8.2 ค่าที่พัก
8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง
8.4 ค่ายานพาหนะ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้บุคลากรงานด้านวิทยบริการ และบรรณรักษ์ที่สามารถบริหารงานและนาเทคโนโลยี
9.2 ห้องสมุดมีบรรณารักษ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 ได้ห้องสมุดที่ได้มาตรฐานและสมบูรณ์แบบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 บุคลากรที่ผ่านการศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
10.2 รายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
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โครงการที่ 8
โครงการนิเทศติดตามการสอนภายใน และประเมินการสอนของครู
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
- การประกันคุณภาพภายนอก : ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาคุณภาพครู
-

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาครูเพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การนิเทศการเรียนการสอน จึงเป็นกระบวนการในการแนะนา
ช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้
เต็มตามศักยภาพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนิเทศติดตามการสอนภายใน ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
5.2 เพื่อประเมินคุณภาพการสอนจากนักเรียน – นักศึกษา อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูทุกคน ทุกสาขาวิชา ได้รับการนิเทศการสอนภายใน ประเมินคุณภาพการสอนของครูผู้สอน
ในทุกรายวิชา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ดาเนินการนิเทศติดตามการสอนภายใน อย่างเป็นระบบ และประเมินคุณภาพการสอนของครู
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของครู
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการและกิจกรรมเพื่อพิจารณา
7.2 ออกคาสั่งวิทยาลัยในการดาเนินงานตามโครงการ
7.3 ดาเนินการนิเทศการสอนภายใน ทุกภาคเรียนอย่างเป็นระบบ(รองฯฝ่ายวิชาการประเมินหัวหน้าแผนกวิชา
หัวหน้าแผนกวิชาประเมินครูผู้สอน) และประเมินการสอนของครู โดยนักเรียน - นักศึกษา ทุกรายวิชาที่
ทาการสอน
7.4 สรุปผลการดาเนินการ
7.5 ประเมินผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน)
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ข้อ 10 ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ด้าน การเงิน บุคลากร และพัสดุ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ตัวบ่งชี้ที่ 17 จานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
- การประกันคุณภาพภายนอก : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
-

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นงานที่ต้องให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการในด้านการเรียนการสอน ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรฯจึงต้องมี
วัสดุสานักงานที่สามารถทางานและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
5.2 เพื่อให้มีวัสดุสานักงานใช้อย่างเพียงพอในปีงบประมาณ
5.3 เพื่อทดแทนวัสดุสานักงานเก่าที่ชารุดและเสียหายจากการใช้งาน
6

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีวัสดุสานักงานไว้ใช้ในการทางานและให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจครุภัณฑ์
7.2 เขียนโครงการ
7.3 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
7.4 ดาเนินงาน
7.5 ติดตามประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้ (บกศ.)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 8,670 บาท ได้แก่
8.1 หมึกปรินท์เตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J430W จานวน 4 ขวด ๆ ละ 550 บาท = 2,200 บาท
8.2 Hxternal Harddisk 500 gb จานวน 1 อัน ๆ ละ 3,550 บาท = 3,550 บาท
8.3 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 90 * 120 ซม. จานวน 1 แผ่น ๆ ละ 1,200 บาท = 1,220 บาท
8.4 ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น จานวน 2 หลัง ๆ ละ 850 บาท = 1,700 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1. หมึกปรินท์เตอร์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J430W จานวน 4 ขวด
9.2. Hxternal Harddisk 500 gb จานวน 1 อัน
9.3. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 90 * 120 ซม. จานวน 1 แผ่น
9.4. ตู้เก็บเอกสาร 5 ชั้น จานวน 2 หลัง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 10
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ข้อ 10 ความมีประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการด้าน การเงิน บุคลากร และพัสดุ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอขอครุภัณฑ์งาน
สานักงานในแต่ละหน่วยงาน
- การประกันคุณภาพภายนอก : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นงานที่ต้องให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู
เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการในด้านการเรียนการสอน ดังนั้นงานพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมี
ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้สานักงาน ที่สามารถทางานและให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ ที่ชารุดเสียหายจาการใช้งาน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 3 ฟุต จานวน 2 ตู้
6.1.2 ตู้เก็บเอกสารกระจกทรงสูง 3 ฟุต จานวน 2 ตู้
6.1.3 โต๊ะทางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 2 ชุด
6.1.4 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์+ปรินท์เตอร์ 120 ซม. จานวน 1 ชุด
6.1.5 เก้าอี้สานักงานมีตาข่ายขาชุบ จานวน 2 ตัว
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ห้องสานักงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจครุภัณฑ์
7.2 เขียนโครงการ
7.3 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
7.4 ดาเนินงาน
7.5 ติดตามประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้ (บกศ.)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 39,200 บาท ได้แก่
8.1 ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 3 ฟุต จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,200 บาท = 6,400 บาท
8.2 ตู้เก็บเอกสารกระจกทรงสูง 3 ฟุต จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท = 9,600 บาท
8.3 โต๊ะทางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมกระจก จานวน 2 ชุด ๆ ละ 8,400 บาท = 16,800 บาท
8.4 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์+ปรินท์เตอร์ 120 ซม. จานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท = 2,800 บาท
8.5 เก้าอี้สานักงานมีตาข่ายขาชุบ จานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,800 บาท = 3,600 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1. ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน 3 ฟุต
9.2. ตู้เก็บเอกสารกระจกทรงสูง 3 ฟุต
9.3. โต๊ะทางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก 5 ฟุต พร้อมกระจก
9.4. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์+ปรินท์เตอร์ 120 ซม.
9.5. เก้าอี้สานักงานมีตาข่ายขาชุบ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 11
โครงการคลังแผนการสอนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ข้อ 10 ความมีประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการด้าน การเงิน บุคลากร และพัสดุ
-

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนของครูอาจารย์ที่ทาการสอนอยู่ในสถานศึกษา ทุกระดับชั้น ทุกประเภทวิชา ให้สามารถถ่ายทอดมวลความรู้
และประสบการณ์ที่ครูผู้สอนมีอยู่ในตัวเอง ให้แก่นักเรียน/นักศึกษา รับรู้เรียนรู้ได้อย่างมีระบบ สามารถนาความรู้
ที่ได้ไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ครูผู้สอนทุกท่านเขียนแผนการสอน ในทุกรายวิชาที่สอน
แผนการสอนเปรียบเสมือนเข็มทิศช่วยชี้ทาง ให้การเรียนการสอนบรรลุสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่
กาหนดไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บรวบรวมแผนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนามาใช้
เป็นแนวทาง คู่มือ หรือนามาศึกษาเพื่อพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการสอน ของครูผู้สอน จึงมีความสาคัญเป็นอย่าง
ยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดปริมาณเอกสาร ลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร และให้เหมาะสมกับยุกต์สมัยที่มีการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี การจัดส่งแผนการสอนในรูปไฟล์ข้อมูล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเตรียมความพร้อมและรอรับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
5.2 เพื่อทาให้เกิดการรวบรวมแผนการสอน วิธีการสอน วิธีการเรียน ที่มีความหมายยิ่งขึ้น เพราะเป็นการ
จัดทาอย่างมีหลักการ เป็นระเบียบ เรียบร้อย และทาให้ค้นหาได้ง่าย
5.3 เพื่อใช้เป็นคู่มือ ศึกษาค้นคว้า ในการจัดทาแผนการสอน ของครูผู้สอน
5.4 เพื่อใช้เป็นผลงานทางวิชาการที่สามารถเผยแพร่ได้
5.5 เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนที่ทาการสอนแทนในกรณีที่ครูผู้สอนประจาวิชาไม่สามารถเข้าสอนได้
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีการจัดทาแผนการสอนเพิ่มมากขึ้น
6.1.2 มีการใช้กระดาษในการจัดพิมพ์น้อยลง
6.1.3 มีครุภัณฑ์ไว้ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.2.2 เอกสารมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
6.2.3 สะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสาร
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจครุภัณฑ์
7.2 เขียนโครงการ
7.3 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์
7.4 ดาเนินงาน
7.5 ติดตามประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 14,900 บาท ได้แก่
8.1 ตู้เก็บเอกสารกระจกทรงสูง 3 ฟุต จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,800 บาท = 9,600 บาท
8.2 แผ่น CD (กล่องละ 50 แผ่น) จานวน 4 กล่อง ๆ ละ 350 บาท = 1,400 บาท
8.3 กล่องใส่แผ่น DVD 2 หน้า (สีดา) จานวน 150 กล่อง ๆ ละ 16 บาท = 2,400 บาท
8.4 สติ๊กเกอร์ใส จานวน 30 แผ่น ๆ ละ 30 บาท = 900 บาท
8.5 กระดาษการ์ดแข็งสีขาว จานวน 5 รีม ๆ ละ 120 บาท = 600 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอนจัดทาแผนการสอนมากขึ้น
9.2 ครูผู้สอนสามารถนาแผนการสอนที่มีอยู่ไปเป็นคู่มือ ในการพัฒนา ปรับปรุง แผนการสอนของตนเองได้
9.3 สามารถจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อย ค้นหาเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปผลการดาเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 12
โครงการวิพากษ์แผนการเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน: มาตรฐานที2่ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสถานประกอบการ หรือประชาคมอาเซียน
- สถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ พุทธศักราช 2556 : มาตรฐานที่ 2 ด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การจัดทาแผนการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ปัจจุบันหลังการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2553 ด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสถานศึกษาดาเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะรายวิชา โดยกาหนดรายวิชาใหม่
หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม เกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกียวข้องให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
จากเหตุผลและความจาเป็นเบื้องต้น งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จึงเห็นควรให้มีการวิพากษ์
แผนการเรียน ระหว่างวิทยาลัยและสถานประกอบการ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา โดยมีการกาหนดและวิเคราะห์รายวิชาในแผนการเรียนร่วมกัน ให้ได้แผนการเรียนที่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเพื่อให้มีแผนการเรียนสถานศึกษาที่ครอบคลุมตามหลักสูตร
5.2 เพื่อพัฒนาแผนการเรียนสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
5.3 เพื่อให้สถานศึกษาและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ตัวแทนครูและตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมการวิพากษ์แผนการเรียนครบทุกสาขาวิชาที่
เปิดสอนในวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
6.2 เชิงคุณภาพ 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประชุมเพื่อขอความร่วมมือ งานพัฒนาหลักสูตร งานทวิภาคี งานความร่วมมือ
7.2 เสนอโครงการ
7.3 ทาบันทึกข้อความถึง หัวหน้าแผนกวิชา สารวจรายชื่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก ประจาแผนกวิชา
7.4 งานหลักสูตรฯ รวบรวม
7.5 ทาหนังสือเชิญและแบบตอบรับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญฯ
7.6 ทาหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวิพากษ์แผนการเรียน ตามวัน เวลา ที่กาหนด พร้อมแนบเอกสาร
แผนการเรียนของวิทยาลัยฯ ที่จัดทาโดยแผนกวิชาฯ
7.7 วิพากษ์แผนการเรียนร่วมกัน วิเคราะห์รายวิชาในแผนการเรียน กาหนดสมรรถนะและคุณสมบัติของ
ผู้เรียนร่วมกัน ลงนามความร่วมมือ มอบใบประกาศ ลงนามอนุมัติแผนการเรียน
7.8 รายงานผลการปฏิบัติงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,075 บาท ได้แก่
8.1 ค่าของที่ระลึก จานวน 15 ชิ้น ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 750 บาท
8.2 ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ จานวน 30 คน ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท
8.3 ค่ากระดาษ A4 จานวน 5 รีม ๆ ละ 115 บาท เป็นเงิน 575 บาท
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกได้แผนการเรียนสถานศึกษาที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน
9.2 ตัวแทนครูและตัวแทนจากสถานประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและผสมผสานเครือข่าย
การเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรได้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจจากสถานประกอบการ
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โครงการที่ 13
โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภทมุ่ง
เป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
- การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่
ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
-

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ได้ดาเนินการให้บริการ สนับสนุน วัสดุและครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาหรับ
การผลิตและเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอนของครู บุคลากรทางศึกษา และอื่นๆ เป็นประจาทุกปีการศึกษา วัสดุ
และครุภัณฑ์ที่ได้รับมีสภาพทรุดโทรม และเก่าตามอายุการใช้งาน
ดังนั้นงานสื่อการเรียนการสอน จึงขอเสนอโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน เพื่อพิจารณาในการจัดสรรหาให้ทันในปีการศึกษา 2558 และสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ให้ทันเทคโนโลยีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วัสดุและครุภัณฑ์สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 9 รายการ
6.1.2 งานบริการครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรทางศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วัสดุและครุภัณฑ์สื่อที่พร้อมใช้งาน
6.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการได้รับความสะดวก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ศึกษารายละเอียดของงาน
7.2 เสนอโครงการ
7.3 ทดลองให้บริการ
7.4 สรุปผลโดยใช้แบบสอบถาม
7.5 จัดทารายงาน
7.6 ระยะเวลาแล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2557
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้ (บกศ.)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 95,000 บาท ได้แก่
8.1 ขาตั้งไมโครโฟน สาหรับโพเดี้ยม จานวน 1 ตัว
8.2 ขาแขวนจอโปรเจ๊คเตอร์ สาหรับจอภาพ ขนาด 100 นิ้ว และ ขนาด 150 นิ้ว จานวน 2 ขาตั้ง
8.3 ขายึดโปรเจ็คเตอร์แบบยาว จานวน 1 ขาตั้ง
8.4 ไมโครโฟนไร้สาย จานวน 4 ตัว
8.5 หมึกพิมพ์
8.6 แบตเตอรี่(สีดา) ขนาด 9 โวลล์ จานวน 48 ก้อน
8.7 แบตเตอรี่(AA) ขนาด 1.5 โวลล์ จานวน 48 ก้อน
8.8 แบตเตอรี่(AAA) ขนาด 1.5 โวลล์ จานวน 12 ก้อน
8.9 ปากกาไวท์บอร์ดและหมึกเติม สีน้าเงิน สีดา สีแดง
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ขาตั้งไมโครโฟน สาหรับโพเดี้ยม จานวน 1 ตัว
9.2 ขาแขวนจอโปรเจ๊คเตอร์ สาหรับจอภาพ ขนาด 100 นิ้ว และ ขนาด 150 นิ้ว จานวน 2 ขาตั้ง
9.3 ขายึดโปรเจ็คเตอร์แบบยาว จานวน 1 ขาตั้ง
9.4 ไมโครโฟนไร้สาย จานวน 2 ตัว
9.5 หมึกพิมพ์
9.6 แบตเตอรี่(สีดา) ขนาด 9 โวลล์ จานวน 48 ก้อน
9.7 แบตเตอรี่(AA) ขนาด 1.5 โวลล์ จานวน 48 ก้อน
9.8 แบตเตอรี่(AAA) ขนาด 1.5 โวลล์ จานวน 12 ก้อน
9.9 ปากกาไวท์บอร์ดและหมึกเติม สีน้าเงิน สีดา สีแดง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งาน
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โครงการที่ 14
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภทมุ่ง
เป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
- การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม :กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่
ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
-

4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ได้ดาเนินการให้บริการ สนับสนุน วัสดุและอุปกรณ์สาหรับการผลิต
และเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอนของครู บุคลากรทางศึกษา และอื่นๆ เป็นประจาทุกปีการศึกษา ทาให้ครุภัณฑ์มี
สภาพทรุดโทรม และเก่าตามอายุการใช้งาน
ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลครุภัณฑ์ดังกล่าวให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ จึงขอเสนอโครงการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน เพื่อพิจารณา และสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยี
และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ 2558
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน จานวน 4 รายการ
6.1.2 งานบริการครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรทางศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน
6.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการได้รับความสะดวก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ศึกษารายละเอียดของงาน
7.2 เสนอโครงการ
7.3 ทดลองให้บริการ
7.4 สรุปผลโดยใช้แบบสอบถาม
7.5 จัดทารายงาน
7.6 ระยะเวลาแล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2557
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ไมโครโฟน สาหรับประชุม CF-50D จานวน 12 เครื่อง
8.2 ไมโครโฟน สาหรับประชุม GN – 460 จานวน 4 เครื่อง
8.3 โปรเจ๊คเตอร์ความสว่าง 3,900 รูเมน จานวน 1 เครื่อง
8.4 คอมพิวเตอร์พกพาระบบสัมผัส
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ไมโครโฟน สาหรับประชุม CF-50D จานวน 12 เครื่อง
9.2 ไมโครโฟน สาหรับประชุม GN–460 จานวน 4 เครื่อง
9.3 โปรเจ๊คเตอร์ความสว่าง 3,900 รูเมน จานวน 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
2. ลักษณะโครงการ

นางสาววารินทร์ ทองเตี้ย หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภทมุ่ง
เป้าหมายนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ระดับความเหมาะสมในการจัดศูนย์วิทยบริการให้เหมาะสมกับวิชาที่เรียนมีบรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ระดับความเหมาะสมในการจัดให้มีครุภัณฑ์และอุปกรณ์
- การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม :กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม : ตัวบ่งชี้ที่ 17 การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่
ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานสื่อการเรียนการสอน ได้ดาเนินการให้บริการ สนับสนุน วัสดุและครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาหรับ
การผลิตและเผยแพร่ สื่อการเรียนการสอนของครู บุคลากรทางศึกษา และอื่นๆ เป็นประจาทุกปีการศึกษา วัสดุ
และครุภัณฑ์ที่ได้รับมีสภาพทรุดโทรม และเก่าตามอายุการใช้งาน
ดังนั้นงานสื่อการเรียนการสอน จึงขอเสนอโครงการปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัย
การอาชีพนครนายก เพื่อพิจารณาในการจัดสรรหาให้ทันในปีการศึกษา 2558 และสอดรับกับการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อปรับปรุงระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
5.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องให้ทันเทคโนโลยี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วัสดุและครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
6.1.2 งานบริการครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรทางศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วัสดุและครุภัณฑ์ระบบเสียงและภาพห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนายกที่พร้อมใช้งาน
6.2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการได้รับความสะดวก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ศึกษารายละเอียดของงาน
7.2 เสนอโครงการ
7.3 ทดลองให้บริการ
7.4 สรุปผลโดยใช้แบบสอบถาม
7.5 จัดทารายงาน
7.6 ระยะเวลาแล้วเสร็จ ปีการศึกษา 2557 สถานที่ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท ได้แก่
8.1 ลาโพงจานวน 8 ตัว
8.2 เครื่องขยายเสียง 1 ตัว
8.3 จอแสดงผลแบบLEDจานวน 2 เครื่อง
8.4 สายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ
8.5 คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จานวน 1 เครื่อง
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลาโพงจานวน 8 ตัว
9.2 เครื่องขยายเสียง 1 ตัว
9.3 จอแสดงผลแบบLEDจานวน 2 เครื่อง
9.4 สายสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ
9.5 คอมพิวเตอร์พกพา(Notebook) จานวน 1 เครื่อง
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ

10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งาน
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โครงการที่ 16
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแผนกวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นางสาวพรพิมล พรหมเจริญ แผนกวิชาบัญชี

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 การพัฒนางานด้านอื่น ๆ และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.2 เพื่อให้แผนกวิชาบัญชีมีเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษตามมาตรฐานครุภัณฑ์สาขางานบัญชี
5.2 เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอนให้เพียงพอกับนักเรียน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 20 เครื่อง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษที่มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจราคา
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7.2 เสนอโครงการ
7.3 ดาเนินงานตามโครงการ
7.4 สรุปผลตามโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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
2. ลักษณะโครงการ

นางวิภาณี รัตนมณี แผนกวิชาการบัญชี

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก จานวน 4 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ระดับคุณภาพในการปลูกจิตสานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางดารงชีวิต และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนา และการบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสาย
กลาง ซึ่งเปรียบเสมือนแสงเทียนที่ส่องสว่างให้เห็นทางที่ก้าวเดินต่อไป ที่เน้นการเจริญเติมโตที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นตาม
ศักยภาพที่มีอยู่อย่างมีเหตุมีผล เป็นขั้นเป็นตอนด้วยความมั่นคง และเตรียมพร้อมด้วยความไม่ประมาท ในการ
รับมือกับวิกฤตต่าง ๆ
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายกจึงได้จัดทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนกวิชา
การบัญชี) ในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5.4 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทยรักบ้านเมือง
ดารงซึ่งความเป็นไทย
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 พัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จานวน 50 คน
6.1.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
50 คน
6.1.3 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 50 คน
6.1.4 นักเรียน นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าในภูมิ ปัญญาไทย นิยมไทย รัก
บ้านเมือง ดารงซึ่งความเป็นไทย จานวน 50 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
6.2.2 ผู้เรียนมีความรักภูมิใจ ในภูมิปัญญาไทย ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประชุมเสนออนุมัติโครงการ
7.2 ติดต่อวิทยากร นายมนตรี เทียนเล็ก
7.3 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- กิจกรรมตอนกิ่ง
- กิจกรรมปลูกผัก
- กิจกรรมตกแต่งสถานที่
7.4 สรุปโครงการ
7.5 การประเมินโครงการ
7.6 การรายงาน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ระยะสั้น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ได้แก่
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9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการตอนกิ่ง
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
2. ลักษณะโครงการ

นางสาวบัณฑิตา รอดตุ้ม

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 5 ผสานเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการกับชุมชน
โรงเรียนประชาคมอาชีวศึกษาและองค์กรต่าง ๆ
- พันธกิจแผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 2 จัดการเรียนการสอนหลากหลายสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันของตนเอง สังคม และประเทศชาติ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- มาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการและวิชาชีพ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในวิชาชีพบัญชี ซึ่งงานทางด้านบัญชีถือเป็นสาขาหนึ่งของธุรกิจวิชาชีพ ที่สถาบันและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้ความสาคัญ และเป็นความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้นแผนกวิชาบัญชีจึงได้จัดทาโครงการบัญชี
อาสาบริการวิชาชีพกับชุมชนขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา
แผนกวิชาบัญชี ให้ได้รับประสบการณ์ตรงและนาความรู้ ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติจริงต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการบริการวิชาชีพกับชุมชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาบัญชี จานวน 100 คน
6.1.2 ครูแผนกวิชาบัญชี จานวน 4 คน

77
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ร้านค้าในชุมชนมีทักษะในการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย และมีความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
7.3 ติดต่อประสานร้านค้าในชุมชน
7.4 ดาเนินงานตามโครงการ
7.5 สรุปผลโครงการ
7.6 ประเมินผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ
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โครงการที่ 19
โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่าแผนกวิชาการบัญชี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

นางสาวบัณฑิตา รอดตุ้ม

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- พันธกิจวิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 2 ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ให้มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
- พันธกิจแผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายกข้อ 7 ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษากล้าแสดงออก
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
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จนถึงปัจจุบัน ได้ผลิตนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจานวนมาก และในปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า ดังนั้นแผนกวิชาการบัญชี จึงได้จัดทาโครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ศิษย์เก่าแผนกวิชาบัญชีขึ้น เพื่อเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ให้มีบทบาทให้การพัฒนา ทั้งในด้านการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับศิษย์เก่าของแผนก ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าแผนกวิชาการบัญชี
5.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
5.3 เพื่อจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี และศิษย์เก่าที่เป็นคนดี คนเก่งของสังคม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับแผนกวิชาการบัญชี
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
7.3 ติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่า
7.4 ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่า
7.5 จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
7.6 สรุปผลโครงการ
7.7 ประเมินผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
ไม่ใช้งบประมาณ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

-

บาท ได้แก่

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9.2 ฐานข้อมูลสารสนเทศของศิษย์เก่าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จานวน 1 ชุด
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ
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โครงการที่ 20
โครงการ Teaching in the morning
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 จานวนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ , ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่
ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จุดประสงค์ทั่วไปในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่กาหนดไว้ในหลักสูตร พุทธศักราช 2545 ปรับปรุง
พุทธศักราช 2546 ของสานักงานอาชีวศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน
และเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีต่างๆตามความถนัดและความสนใจ ในสภาพ
ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนยังได้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ผ่านมา ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของนักเรียน–นักศึกษา คือ ในชีวิตประจาวัน นักเรียน
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โอกาสใช้ภาษาอังกฤษมีน้อยอีกทั้งการเรียนการสอนยังไม่มีการบูรณาการที่เพียงพอในเรื่อง
ของ เนื้อหากิจกรรม, ช่วงเวลา
ดังนั้นครูผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมที่นอกเหนือ
จากเวลาที่ทาการเรียนการสอนปกติ ใช้เวลาที่นักเรียนนักศึกษาส่วนมากรวมตัวกันในตอนเช้ามาเรียนรู้กิจกรรม
ทางภาษาต่างประเทศ นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้จะได้รับความรู้ จากครูผู้สอนนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียนรู้อยู่
ปัจจุบันและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่เรียนอยู่ปัจจุบัน
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการฝึกทักษะทางภาษา และสามารถนาทักษะเหล่านั้นไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
5.3 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาสู่สังคมอาเซี่ยนได้อย่างมั่นใจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 นาเสนอโครงการ
7.2 ประชุมปรึกษา
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินกิจกรรม
7.5 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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
โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการทางภาษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

นางภัคจิรา จิตรมิตร
นางกาญจนา จันหอม
นายวรวุฒิ บทมาตร

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 จานวนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษา
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ , ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่
ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จุดประสงค์ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2545 ปรับปรุงพุทธศักราช
2546 ของสานักงานการอาชีวศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ คาศัพท์และสานวนที่ใช้ในชีวิตประจาวันและ
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองโดยการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง

ๆ ตามความถนัดและความสนใจ

ในสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้จัดให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ความเป็นอาเซียน ในปี 2558
ดังนั้น ครูผู้สอนจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผู้เรียนต้อง
ศึกษาหาความรู้ที่มีนอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เรียนซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์มุมความรู้
เพิ่มเติม ที่ผู้เรียนจะสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้เพิ่มเติมที่มีนอกเหนือจากชั้นเรียน
5.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน – นักศึกษา ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียน ตามความถนัดและสนใจ
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน-นักศึกษาครู บุคลากร ทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรม
6.2 เชิงคุณภาพ 7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 นาเสนอโครงการ
7.2 ประชุมปรึกษา
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินกิจกรรม
7.5 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ
- การจัดการความรู้สอดคล้องการประกันคุณภาพภายนอก มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษา
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกันภายใน สอศ .
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวน นวัตกรรม ฯลฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 3-9 จานวนกิจกรรม นักศึกษาและโครงการพัฒนานักศึกษาสอดคล้องประกัน
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ในตนเอง, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

การถ่ายทอดความรู้เพียงแต่ให้นักศึกษาจดจาความรู้เท่านั้นเป็นเรื่องยากที่นักศึกษาจะสามารถเข้าใจและเห็นภาพ
ได้ชัดเจน ซึ่งจะต้องมีวิธีการสอนโดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงและได้รับการฝึกฝนตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีให้
เกิดขึ้นต่อวิชาที่เรียน
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาทักษะที่มีขั้นตอนและมีการทดลองเพื่อค้นคว้าความจริงและใช้ระบบการคิด
อย่างมีเหตุผลในทานองเดียวกัน การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ถือเป็นกิจกรรมเสริมการเรียนอีกวิธีการหนึ่ง
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จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทุก ๆ ด้านที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รู้จักปรับพฤติกรรม
ของตนเอง ให้เข้ากับหมู่คณะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตต่อไป อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษา ได้รับความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
จากบทเรียน
5.2 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
5.3 เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
5.4 เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา มีทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อเขียนโครงการ
7.2 เสนอโครงการต่อ หัวหน้าแผนก รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการตามลาดับ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่
7.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ
7.5 รับสมัครผู้เข้าร่วมการประกวดและการแข่งขันในทุกประเภท
7.6 จัดเตรียมสถานที่ อาคารกีฬาอเนกประสงค์
7.7 ตัดสินการประกวดและการแข่งขันในทุกประเภทดังนี้ : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, การ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ , การประกวดวาดภาพ – คาขวัญวันวิทยาศาสตร์, การประกวดจัด
สวนถาด, การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแสดงบนเวที
7.8 จัดแสดงผลงานที่เข้าร่วมประกวด
7.9 จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดโครงการ
7.10 รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ระยะสั้น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ของรางวัลสาหรับการประกวดและการแข่งขันในทุกประเภท
8.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมและดาเนินการอื่น ๆ ภายในงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน/นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์
9.2 นักเรียน/นักศึกษามีความรู้ ความสามารถนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
6.3 นักเรียน/นักศึกษา ได้พัฒนาทางด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดโครงการ
10.2 รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม
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โครงการที่ 23
โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

ครูวิทยาศาตร์

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกันภายใน สอศ .
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 29 จานวน นวัตกรรม ฯลฯ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว การ
ถ่ายทอดความรู้โดยให้นักศึกษาจดจาความรู้เท่านั้นเป็นเรื่องยากที่นักศึกษาจะสามารถเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจน
ในสภาพปัจจุบันการเรียนรู้ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแต่ยังไม่ปรับวิธีการคิด ที่ไม่จาเป็นที่จะต้อง
เรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถที่พัฒนาความคิดกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
โดยการทาโครงงานและวิจัย มีกระบวนการทางานเป็นขั้นตอน ระบุปัญหา สมมุติฐาน ศึกษาข้อมูล ทดลอง สรุปผล
การทดลองเพื่อจะนาองค์ความรู้ดังกล่าว ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิต
ซึ่งถ้าโครงการได้รับการอนุมัติตามเป้าหมายแล้ว จะได้โครงงานวิทยาศาสตร์ จานวน 2 โครงงาน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างน้อย โครงงาน ๒ ในระดับปวช. และ ปวส. เพื่อเข้าแข่งขัน
5.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน/นักศึกษาให้ความสนใจ เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานในระดับ ปวช. และ ปวส.
อย่างน้อย 1 – 2 ทีม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน - นักศึกษาที่มีความสนใจ สามารถที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอน ปริมาณงาน สถานที่ดาเนินการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
7.2 เสนอโครงการต่อ หัวหน้าแผนกวิชา รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการตามลาดับ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่
7.4 คัดเลือกผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
7.5 เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
7.6 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีผลงานวิจัยที่น่าสนใจของนักเรียน/นักศึกษา ที่สามารถนาไปเผยแพร่ต่อไปได้
9.2 นักเรียนสามารถที่จะทาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
9.3 นักเรียนมีความรับผิดชอบ ในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ 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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 4ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เกิด
การรักในสิ่งที่เรียนรู้และใช้ได้จริง รู้จักแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในสถานศึกษาและในชุมชน เน้นการจัดกิจกรรม
โครงงานเพื่อให้ผู้เรียนทางานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกทักษะการทางานกลุ่ม แก้ปัญหาด้วย
ตนเองและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหาภายในหาสาระ ข้ามสาระ และ
สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะก่อประโยชน์
แก่ผู้เรียนต่อไปงานแนะแนวฯ เป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนที่กาลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความถนัด
ความสนใจ หรือฐานะของครอบครัว การเลือกแนวทางการศึกษาต่อจึงย่อมแตกต่างกันไป สาหรับวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก เป็นทางเลือกหนึ่งของสายอาชีพ จึงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
ให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับรู้และเข้าใจเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกับผู้อื่น
5.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
5.3 เพื่อผู้เรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
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5.4 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาเสนอผลงานอย่างหลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้ที่จัดขึ้นตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน
5.5 เพื่อแนะแนวการศึกษาสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัดในจังหวัดนครนายกและจังหวัด
ใกล้เคียง
5.6 เพื่อให้ความรู้ในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ แก่นักเรียน – นักศึกษา และประชาชน
ผู้สนใจโดยทั่วไป
5.7 เพื่อทดสอบและแข่งขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับวิชาชีพ และมัธยมศึกษา
5.8 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
5.9 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ด้านผู้เรียน นักเรียน–นักศึกษารู้จักการทางานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนาเสนอผลงานอย่างหลากหลายนักเรียน
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 โดยใช้กิจกรรมทางวิชาการมาดาเนินการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายกจานวน 850 คน
6.2.2 นักเรียน โรงเรียนมัธยม จานวน 1,000 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
7.4 ประสานงานเครือข่ายและหน่วยงานเป้าหมายต่าง ๆ
7.5 ดาเนินงานตามแผน
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7.6 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท ได้แก่
8.1 กิจกรรมมหกรรมอาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Open House)

จานวน 60,000 บาท

8.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก

จานวน 50,000 บาท

8.3 กิจกรรมนัดพบแรงงาน

จานวน 10,000 บาท

8.4 กิจกรรมมหกรรม 108 อาชีพ สร้างรายได้

จานวน 40,000 บาท

9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน- นักศึกษารู้จักการทางานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนาเสนอผลงานอย่างหลากหลาย
9.2 นักเรียนในระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนต้นสังกัด ได้รับการแนะแนวการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนใน
สายอาชีพ
9.3 นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเพิ่มมากขึ้น
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากนักเรียนที่กาลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละคนมี
ความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ หรือฐานะของครอบครัว
การเลือกแนวทางการศึกษาต่อจึงย่อมแตกต่างกันไป สาหรับวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เป็นทางเลือกหนึ่งของสาย
อาชีพ จึงจะต้องมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับรู้และเข้าใจเพื่อให้นักเรียน
สามารถเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเอง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
5.2 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
7.4 ประสานงานกับโรงเรียนที่จะออกแนะแนว
7.5 ดาเนินงานตามแผน
7.6 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ระยะสั้น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
8.1 ไวนิลประชาสัมพันธ์
8.2 แผ่นพับแนะแนว
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเพิ่มมากขึ้น
9.2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเป็นที่รู้จักของสถานศึกษาต่าง ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตและแบบสอบถาม

94
โครงการที่ 26
โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่
ตัวบ่งชี้ที่ 22 จานวนครั้งของการจัดให้ผู้เรียนพบครูที่ปรึกษา
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ทาการเปิดรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ทุกปี
การศึกษาในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ผู้ปกครอง มีความจาเป็นต้องชี้แจง ทาความเข้าใจในรูปแบบของ
การจัดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมกับการประชุมผู้ปกครองควบคู่กันไปเป็นประจาทุกปีการศึกษา
เพื่อต้องการให้นักศึกษาใหม่เหล่านี้ได้ทราบกฎระเบียบและข้อบังคับของวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมกับการชี้แจงรายละเอียดที่ผู้ปกครองควรทราบและข้อควรปฏิบัติของผู้ปกครองในการ
ดูแลนักเรียน นักศึกษาในการความปกครองเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนจบได้ตามหลักสูตรกาหนด ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา
5.2 เพื่อปรับความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน นักศึกษาด้านการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบปฏิบัติที่ดีงาม
5.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีในด้านการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
5.4 เพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่องความร่วมมือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
7.4 ดาเนินกิจกรรม
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุ
8.2 ค่าอาหารว่างและน้าดื่ม
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าใจระเบียบและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
9.2 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความคุ้นเคยกับที่ปรึกษาและวิทยาลัยมากขึ้น
9.3 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาใหม่ ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในสถานศึกษา
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 การสังเกตและแบบสอบถาม
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โครงการที่ 27
โครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาแล้วออกไปสู่สังคมภายนอกจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของการจัด
การศึกษาของ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก แต่ละสาขาวิชาจะต้องติดตามผลการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
ตลอดจนสารวจความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ประกอบการ เพื่อจะนาข้อมูลมาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาที่ติดตามได้ มากกว่า 80%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้รับข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา
6.2.2 ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3 รวบรวมข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
7.4 ดาเนินการติดตาม
7.5 สรุปรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าไปรษณียากรการติดตามผล
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ข้อมูลร้อยละ 80 ขึ้นไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 จากแบบติดตามผลและช่องทางการติดตามอื่น ๆ
10.2 จากสถิติข้อมูลการติดตามผล

98
โครงการที่ 28
โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระกับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สาเร็จการศึกษา
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพตามตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของผู้สาเร็จ
การศึกษา จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าว
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
5.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาวินัยและคุณภาพตามความต้องการ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนสถานประกอบการที่สามารถศึกษาได้ มากกว่า 80%
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ได้ข้อมูลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
6.2.2 ได้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
7.4 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าไปรษณียากรส่งเอกสารสารวจความพึงพอใจ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ได้ข้อมูลร้อยละ 80 ขึ้นไป
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 29
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นในการทางาน
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นักเรียน นักศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากจะมีความรู้ใช้วิชาชีพแล้ว
จะต้องมีความรอบรู้ข้อมูลในด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงต้องจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ
ที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาตัดสินใจเลือกทางศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพ ตลอดจนปรับตัวเข้ากับงานอาชีพ
และมีแนวทางในการดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกไปสู่สังคม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดที่จะสาเร็จการศึกษา หลักสูตร ปวช. และ ปวส.
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ที่จะสาเร็จการศึกษา ได้รับความรู้เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
7.4 ดาเนินงานตามกาหนด
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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
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โครงการที่ 30
โครงการพบครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 28 จานวนครั้งของผู้เรียนที่พบครูที่ปรึกษา
- 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 เพื่อช่วยดูแล
และให้คาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ แก่นักเรียน/นักศึกษา อย่างใกล้ชิด และจะรายงานปัญหาที่พบให้วิทยาลัยรับทราบ
นักเรียน/นักศึกษาในการดูแลของอย่างเป็นระบบ โดยที่ปรึกษาครูที่ปรึกษากัลยาณมิตรนี้จะทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
ต่าง ๆ หากนักเรียน/นักศึกษามีปัญหา หรือต้องการคาชี้แนะการใช้ชีวิต
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑
5.2 เพื่อลดปัญหาออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.๑ และ ปวส.๑
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อเขียนโครงการ
7.2 เสนอโครงการต่อหัวหน้าแผนก รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการตามลาดับ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่
7.4 สารวจนักเรียน นักศึกษาและปัญหาต่าง ๆ
7.5 เชิญผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
7.6 ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาพบครูที่ปรึกษา พบครูที่ปรึกษากัลยาณมิตร
7.7 จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดโครงการ
7.8 รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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
 โครงการตามภาระงานประจา
 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 เพื่อช่วยดูแลและเป็นฐานข้อมูลของนักเรียน นักศึกษาที่จะให้คาปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา
ด้วยระบบ RMS 2012 ซึ่งจะทาให้ครูที่ปรึกษามีข้อมูลนักเรียน นักศึกษาในการดูแลของอย่างเป็นระบบ โดยครูที่
ปรึกษาจะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาต่าง ๆ หากนักเรียน นักศึกษาด้วยระบบการทางานบนฐานข้อมูลสารสนเทศเมื่อมี
ปัญหา หรือต้องการคาชี้แนะการใช้ชีวิตการเป็นนักเรียน นักศึกษา
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ใช้สารสนเทศในงานครูที่ปรึกษาได้
6

6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อเขียนโครงการ
7.2 เสนอโครงการต่อ รองผู้อานวยการ และผู้อานวยการตามลาดับ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 นานักเรียน นักศึกษากรอกข้อมูลทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ใช้สารสนเทศงานครูที่ปรึกษาได้
7.6 นานักเรียน นักศึกษากรอกแบบสอบถามการใช้สารสนเทศในงานครูที่ปรึกษา
7.7 จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดโครงการ
7.8 รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
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
2. ลักษณะโครงการ

งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ข้อกาหนดที่ 1.1 ความรู้และทักษะวิชาชีพ ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดตามชั้นปีตัวบ่งชี้ที่
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากการสารวจข้อมูลนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่ามีปัญหาการออกกลางคัน
เป็นจานวนมาก เป็นสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษาจากลักษณะของตัวนักเรียน ที่อยู่ในวัยรุ่น อยากรู้
อยากลองและประพฤติผิดในเรื่องเกี่ยวกับ ยาเสพติดการแต่งกาย การ พนัน ปัญหาชู้สาว จากลักษณะครอบครัวที่
มักจะมาจากครอบครัวแตกแยก อยู่กับบิดากับมารดา หรืออยู่กับปู่ย่าตายาย ที่เป็นผู้ปกครอง หรือพบว่าไม่ได้อยู่กับ
บิดามารดาหรือผู้ปกครองและจากสภาพ เศรษฐกิจสังคม ที่ทาให้นักเรียนขาดทุนทรัพย์ทางการเรียน ครอบครัว
ยากจนต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาต่อการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น เป็นที่มาของพฤติกรรม การมาสาย ขาดเรียน ผล
การเรียนตกต่าประกอบความไม่เข้าใจ และรู้ถึงสาเหตุปัญหาของครูผู้สอน ครูฝ่ายปกครอง ก็จะเป็นการซ้าเติมนักเรียน
นักศึกษามากยิ่งขึ้น เข้าทานองที่ว่าเมื่อประสบปัญหาที่บ้านและต้องมีปัญหาซ้าเติมที่โรงเรียนอีก
เพื่อเป็นการเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริง ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างบ้านและ
วิทยาลัย ประกอบกับการศึกษานักเรียนรายบุคคลที่จะนามาซึ่งการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและถาวรบนพื้นฐานแห่ง
ความรักความเข้าใจในตัวศิษย์ จึงจัดทาโครงการ “เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา”
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อศึกษารับทราบข้อมูลพื้นฐานสภาพนักเรียนนักศึกษารายบุคคล
5.2 เพื่อสร้างความสัมพันธภาพ ที่ดีระหว่างวิทยาลัย บ้าน ชุมชน ผู้ปกครอง
5.3 เพื่อเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 เพื่อสร้างความประทับใจชุมชน ผู้ปกครอง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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 เพื่อนามาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สารวจนักเรียนที่มีปัญหา
7.2 ประชุมครูที่ปรึกษา
7.3 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนกลุ่มที่มีแนวโน้มออกกลางคัน
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น.....................-.....................บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับผลจากการศึกษาเรียนรู้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนามา
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
2. ลักษณะโครงการ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อกาหนดที่ 2.4 สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกโรงฝึ
าร กงาน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ให้ดาเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 – 2554
เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยให้สถานศึกษาในสังกัดเป็น ผู้ดาเนินการให้คาแนะนา
ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้ การดูแลรักษาและการพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบารุง
เครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้จักวิธีการใช้ การดูแล บารุงรักษาและพัฒนาทักษะ
ช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบารุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน
5.2 เพื่อยกระดับฝีมือช่างชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบารุงและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตาบล และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
5.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมและต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
5.4 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชน โดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
และอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน
5.5 เพื่อลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือน ที่นามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ
5.6 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
5.7 เพื่อได้ปฏิบัติงานในสถานที่จริง และได้พัฒนาทักษะให้มีความสารถ มีประสบการณ์ มีสมรรถนะและ
ความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5.8 เพื่อประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบารุงรักษา การซ่อมบารุงเบื้องต้น และการยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพ และอุปกรณ์การดารงชีวิตประจาวัน
5.9 เพื่อชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพ
สินค้า
5.10 เพื่อช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ โดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง กับทีมช่างซ่อม
ประจาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ในการให้บริการซ่อมแซม บารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 600 คน
6.1.2 จานวนอุปกรณ์ประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่น้อยกว่า 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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประสานชุมชนเพื่อขอบุคคลเข้าเป็นช่างชุมชนและเครือข่ายชุมชน
7.2 ทาความเข้าใจกับช่างชุมชนและเครือข่ายพร้อมทั้งให้ความรู้
7.3 ดาเนินงานตามโครงการโดยใช้สถานที่ อบต. ทั้ง 4 อบต. ในช่วงเวลาเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558
7.4 รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจ่ายอื่น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (ตามนโยบาย) บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ช่างชุมชน 4 คน ประชาชนผู้รับบริการ 50 คน ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะในการใช้ การดูแลรักษาและ
ซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนไม่ต่ากว่า 50 รายการ จานวน
ไม่ต่ากว่า 200 ชิ้น และสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนานวัตกรรมต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยี และเสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1 กลุ่มอาชีพ
9.2 มีศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 4 ศูนย์
9.3 นักเรียน นักศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า 26 คน มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการ
ประกอบอาชีพ
9.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง มีจานวนประชาชนผู้รับบริการไม่ต่ากว่า

50 คน และ

ยกระดับฝีมือช่างชุมชนไม่ต่ากว่า 4 คน รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้และทักษะในการดูแล รักษา และซ่อมบารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐาน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืน
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกต
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โครงการที่ 34
โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อกาหนดที่ 2.4 สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกโรงฝึ
าร กงาน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ส่วนราชการจังหวัดนครนายก ได้ขอความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ให้ออกบริการ
ประชาชน โครงการ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ให้ประชาชนจังหวัด
นครนายก ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เล็งเห็นความสาคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาบริการประชาชน
ในด้านการซ่อมบารุง ตรวจสภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และกิจกรรมพัฒนาคณะวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสถานศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าการให้บริการประชาชนและการทางานเป็นทีม
5.2 เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง และสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ
6.2.2 ประชาชนที่มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประสานงานกับ อศจ. นครนายก ขนส่งจังหวัด และชุมชน เพื่อขอลงพื้นที่ให้บริการ
7.2 ดาเนินงานตามโครงการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดยใช้พื้นที่บริเวณ
สี่แยกไฟแดง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
7.3 รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และงบประมาณจากกรมขนส่งทางบก
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (ตามนโยบาย) บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงคุณค่าของการให้บริการและการทางานเป็นทีม
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
2. ลักษณะโครงการ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อกาหนดที่ 2.4 สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกโรงฝึ
าร กงาน
พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน
ตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่ส่วนราชการจังหวัดนครนายก ได้ขอความร่วมมือวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ให้ออกบริการ
ประชาชน โครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เล็งเห็นความสาคัญของนโยบายดังกล่าว จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาบริการ ประชาชน
ในด้านการซ่อมบารุง ตรวจสภาพ แก้ไขข้อขัดข้อง และกิจกรรมพัฒนาคณะวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสถานศึกษา และเกิดประโยชน์ต่อคณะวิชาต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าการให้บริการประชาชนและการทางานเป็นทีม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ยานพาหนะจนเป็นปกติได้
6.2.2 ชุมชนเกิดความพึงพอใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เข้าพื้นที่ตามที่จังหวัดแจ้ง
7.2 ดาเนินงานตามโครงการตามสถานที่ที่รับแจ้งโดยออกบริการทุกเดือน ๆ ละครั้ง
7.3 รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ระยะสั้น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าวัสดุที่ใช้สาหรับซ่อมแซม เป็นเงิน 15,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงคุณค่าของการให้บริการและการทางานเป็นทีม
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

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

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีชีวิตอยู่
อย่างเป็นสุข ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้กาหนดกิจกรรมซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาให้นักเรียน
นักศึกษาเป็นคนดี และมีความสุข โดยกาหนดในรูปกิจกรรมตามแผนพัฒนาพัฒนาพัฒนาคนดีและมีความสุข และ
แผนพัฒนาคนเก่งและมีความสุข ให้ผู้เรียนเป็นที่สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตรงตามความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ตลอดจนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการ
5.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาคนดีและมีความสุข และแผนพัฒนาคนเก่งและ
มีความสุข
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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 ได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
ที่จบการศึกษาได้มีคุณสมบัติที่ดีตรงตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทาโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น. 40,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จานวน 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

 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ

2. ลักษณะโครงการ

 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง”
- ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการบูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน นักศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ
โครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมขององค์การวิชาชีพฯ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาให้เป็น
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“คนดี” ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ ด้านวิชาการ จึงเป็นการสมควรที่จะจัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขึ้น
ทุกสถานศึกษา เพื่อเป้าหมายในการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ตามกระแสสังคมภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตรงตามลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนด
5.2 เพื่อสนองนโยบายตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกรมอาชีวศึกษา
และโครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ
5.3 เพื่อการเสริมสร้างการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ ออกสู่สังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
5.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสานึกที่ดีต่อการดารงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช.1 250 คน ร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตสานึกที่ดีต่อการดารงตนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทาโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จานวน 250 คนร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตรงตามลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจิตสานึกที่ดีต่อการดารงตนให้
เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ

10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

119
โครงการที่ 38
โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง ศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง”
- ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง , เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เนื่องมาจากการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรม
ของชาติตะวันตก ส่งผลให้เยาวชนเลียนแบบนามาใช้ปฏิบัติจนคิดว่าเป็นประเพณีอันเดียวกันกับประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเราไป ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลทาให้ชนชาติไทยของเราต้องสูญเสียประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามต่าง ของชนชาวไทยไป ดังนั้นในหลักการของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ตระหนักในความ
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เป็นไปดังกล่าวและจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ตราไว้ใน พ.ร.บ. มาตรา 23(3) ไว้ว่า ในการจัดการศึกษาในทุก
ระบบ ต้องมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยไว้
เป็นหลักในการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อธารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นและเพื่อสนองต่อ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกทางหนึ่ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบไป
5.2 เพื่อเป็นการฝึกให้เยาวชน เป็นผู้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสิ่งที่มีพระคุณหรือผู้มี
พระคุณ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทาโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ระยะสั้น
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จานวน 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
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุศาสนา
ง ศิลปะ วัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง”
- ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน เนื่องมาจากการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรม
ของชาติตะวันตก ส่งผลให้เยาวชนเลียนแบบนามาใช้ปฏิบัติจนคิดว่าเป็นประเพณีอันเดียวกันกับประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเราไป ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลทาให้ชนชาติไทยของเราต้องสูญเสียประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามต่าง ของชนชาวไทยไป ดังนั้นในหลักการของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ตระหนักในความ
เป็นไปดังกล่าวและจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ตราไว้ใน พ.ร.บ. มาตรา 23(3) ไว้ว่า ในการจัดการศึกษาในทุก
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ระบบ ต้องมุ่งเน้นความรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยไว้
เป็นหลักในการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อธารงไว้ซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นและเพื่อสนองต่อ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อีกทางหนึ่ง
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบไป
5.2 เพื่อเป็นการฝึกให้เยาวชน เป็นผู้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสิ่งที่มีพระคุณหรือผู้มี
พระคุณ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช. 615 คน และระดับ ปวส. 157 คน รวม 772 คน
ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่ดี
งามของชาติไทยให้เป็นมรดกสืบไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทาโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จานวน 772 คน ร่วมโครงการวันสาคัญชาติ 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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง”
- ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ,
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสาคัญต่องกระบวนการเรียนรู้ ของผู้เรียน ดังนั้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้มีความพร้อมจึงเป็นอีกปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
ดังนั้นการสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษาให้มีส่วนในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาจึงเป็นวิธีการปลูกฝังความรักในสถานศึกษา และสนอง อัตลักษ์ของสถานศึกษา ผู้เรียนมีจิตอาสา
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ตระหนักและเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทาโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,800 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ตระหนักในการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม
9.2 สภาพแวดล้อมในชมรมวิชาชีพทุกชมรมน่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ”
- ความสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิต)ิ ความพอประมาณ,
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด จัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 ทุกประเภทวิชา โดยให้มีการบูรณา
การคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรม ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นคุณธรรม จริยธรรม และสอนให้ลูกเสือ
เป็นคนดี ช่วยเหลือตนเองและสังคม ตลอดจนได้พัฒนาตนเองในด้านความเป็นผู้นาที่ดีต่อไปในอนาคต

การจัด
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กิจกรรมลูกเสือในแต่ละปีการศึกษานั้น จะสมบูรณ์ตามระเบียบกาหนดได้นั้น ลูกเสือต้องได้รับการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือวิสามัญ เพื่อให้ลูกเสือได้นาความรู้จากการเรียนรู้มาตลอดปีการศึกษามาปฏิบัติจริง ในการเข้าค่าย
ลูกเสือได้ นอกจากการจัดเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญแล้ว สถานศึกษายังสามารถบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่าง ๆ เข้าในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญได้อีกด้วย
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้ ฝึกฝนตนเองและมีระเบียบ วินัย
5.2 เพื่อให้ลูกเสือมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาลูกเสือตามหลักสูตรกาหนด
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จานวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือวิสามัญ ประจาปีการศึกษา 2557
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีการพัฒนาศักยภาพของลูกเสือ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทาโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท ได้แก่
8.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ลูกเสือได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านลูกเสือ มีระเบียบ วินัย จานวน 258 คน
9.2 ลูกเสือสามารถนาความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตต่อไป
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ด้านการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ข้อ 2 “ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม
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 เพื่อให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านองค์ความรู้ ซึ่งได้รับการเรียนการสอนและทักษะทางด้านสังคมการแสดงออกในพฤติกรรม
ที่
ถูกต้อง วิทยาลัยฯ จึงเล็งเห็นความสาคัญในการส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ และการแสดง เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถพิเศษ ภาวะผู้นา และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทางานเป็นทีมและสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม
5.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลอบายมุข
5.3 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ มีน้าใจเป็นนักกีฬาเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
5.4 เพื่อเป็นช่องทางพิเศษ (Fast Track) ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
กีฬา นันทนาการ และการแสดง
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทาโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดาเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน :
ตัวบ่งชี้ที่ 5 นักศึกษาสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกที่ภายในวิทยาลัย 100%
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 23 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 38 เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 39 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 41 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการใช้สารสนเทศ
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ถูกนามาใช้ในการจัดการบริหารตามส่วนต่างๆ รวมถึงวิทยาลัย
การอาชีพนครนายกด้วย ดังนั้นโครงการนี้ จะเป็นการพัฒนาระบบบริหารการจัดการทั้งองค์กร
สารสนเทศเป็นหลักโดยมีโครงการพัฒนาดังนี้
- ขยายระบบสัญญาณเครือข่ายเพิ่มเติม ในจุดที่อับสัญญาณอินเตอร์เน็ต
- เพิ่มความเร็วสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร
- อบรมบุคลากร/ศึกษางานระบบสารสนเทศ
- ซ่อมบารุงระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

โดยใช้ระบบ
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพนครนายกให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ขยายระบบเครือข่าย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การบริหารภายในคล่องตัว
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เขียนโครงการ
7.2 จัดทารายการจัดซื้อ
7.3 จัดซื้อ ติดตั้ง ประกอบ
7.4 ตรวจสอบ ทดลองใช้งาน
7.5 สรุปผลการดาเนินงาน
7.6 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558
7.8 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทั่วบริเวณพื้นที่วิทยาลัย
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา
10.3 สรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 44
โครงการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนและการเรียนรู้อย่างจริงจัง รวมทั้งการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง
- มาตรฐานการประกันคุณภาพ : มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ข้อกาหนดที่ 2.3 จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในแต่ละสาขาวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับความเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
- มาตรฐานการประกันคุณภาพ : มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้อกาหนดที่ 6.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 41 ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
พอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ห้องอินเตอร์เน็ต มีหน้าที่ ในการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียน นักศึกษา
เพื่อมาสืบค้นข้อมูลในแต่ละวัน มีนักเรียน นักศึกษามาใช้บริการจานวนมาก เฉลี่ยสัปดาห์ละ 500 คน ตามข้อมูล
สถิติ ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกใช้งานหนัก อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพ ชารุด จึงจาเป็นต้องมีการซ่อมบารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยมีครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานมานานเกิน 5 ปี จานวน 20 เครื่อง อุปกรณ์เริ่มเสื่อม ชารุด มีดังนี้
จอมอนิเตอร์ เม้าส์ คีย์บอร์ด เครื่องอ่านแผ่น CD/DVD RW เพาเวอร์ซับพลาย ฮาร์ดดิสก์ แผ่นวงจร โดยจะมีการ
ทยอยปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการได้ดีที่สุด
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5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5.2 เพื่อให้ความสะดวกคล่องตัวในการให้บริการ
5.3 เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพอใจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถให้บริการได้
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 การใช้บริการอินเตอร์เน็ตสะดวก รวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เขียนโครงการ
7.2 จัดทารายการ ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
7.3 จัดซื้อ ติดตั้ง ประกอบ
7.4 ตรวจสอบ ทดลองใช้งาน
7.5 สรุปผลการดาเนินงาน
7.6 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2557 – มิถุนายน 2558
7.8 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 35, 36, 37, 38
- การประกันคุณภาพภายนอก: กลุ่มตัวบ่งชีพ้ ื้นฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 4, 5
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย หุ่นยนต์อาชีวศึกษาและโครงงานของนักเรีย-นนักศึกษา เป็นการบูรณา
การความรู้ ทักษะเทคโนโลยี สภาพแวดล้อม จากการเรียนการสอนออกมาเป็นชิ้นงาน จึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาให้ครู นักเรียน -นักศึกษาให้มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม หุ่นยนต์อาชีวศึกษา
5.2 เพื่อส่งเสริมการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของแผนกวิชา
5.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการทาวิจัยทั้งครู นักเรียน-นักศึกษา
5.4 เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โครงการจัดทาหุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรม 2 ทีม
6.1.2 โครงการจัดทาหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 2 ทีม
6.1.3 โครงการจัดทาหุ่นยนต์ ABU 2 ทีม
6.14 โครงการส่งเสริมทุนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 14 ผลงาน
6.1.5 โครงการจัดทาทาเนียบวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา 20 เล่ม
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6.1.6 โครงการเผยแพร่และร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงานวิทยาศาสตร์สู่
ภายนอก 3 ผลงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ สามารรถนาไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้งาน และจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
7.4 ดาเนินงานตามโครงการ
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 308,000 บาท ได้แก่
8.1 โครงการจัดทาหุ่นยนต์ แขนกลอุตสาหกรรม 60,000 บาท
8.2 โครงการทาหุ่นยนต์เพื่อเข้าร่วม การแข่งขัน At home ด้วยระบบปฏิบัติการ Android 60,000 บาท
8.3 โครงการจัดทาหุ่นยนต์ ABU 60,000 บาท
8.4 โครงการส่งเสริมทุนการจัดทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 60,000 บาท
8.5 โครงการจัดทาทาเนียบวิจัย 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
โครงการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2. ลักษณะโครงการ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 35 จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและโครงงาน
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู้
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ. 2542 มีสาระสาคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้
และสามารถทาวิจัยได้ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง นามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์
ทาวิจัยไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดีขึ้น
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนากระบวนการ คิดและจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู นักเรียน นักศึกษาให้สามารถจัดทา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แล้วนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียน
การสอนและจัดทารูป
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 อบรมให้ความรู้สนับสนุนการทา
6.1.2 ทารูปเล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ -
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
7.4 ดาเนินงานตามโครงการ
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 60,000 บาท ได้แก่
8.1 อบรมให้ความรู้สนับสนุนการทา 40,000 บาท
8.2 ทารูปเล่ม 20,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ครูผู้สอนนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการทาวิจัย
9.2 ครูผู้สอนทาผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 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
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดให้มีโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ซึ่งเป็นการดาเนินโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2556
และปีงบประมาณ 2557 ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่
ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสได้
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ สามารถต่อยอดความรู้และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ได้
โดยที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เป็นสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทีม่ ีความพร้อมและเป้าหมายชัดเจนที่จะดาเนินการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ใน
การจัดสอนอาชีพโดยสนองความต้องการของชุมชน สังคม เพื่อส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนความชานาญ ทักษะอาชีพ สามารถ
ต่อยอดความรู้ให้เกิดการสร้างและพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน อันจะนาพาไปสู่การพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และช่วยส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เกิดความสมดุลและยั่งยืนในชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชนเป็น
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การดาเนินงานที่จะพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้และทักษะวิชาชีพ
ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพือ่ เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
5.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทา ผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงาน กลุ่ม
เกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีความรู้ และประสบการณ์ จนเกิดทักษะความชานาญเฉพาะ
ทางในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนได้
5.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มอาชีพ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างอาชีพในชุมชน
5.4 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกสามารถเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนได้
6.1.2 จานวนประชาชนที่ไม่มีงานทาผู้ถูกเลิกจ้างงาน ผู้กาลังอยู่ในข่ายถูกเลิกจ้าง ผู้สาเร็จการศึกษาที่ยัง
ไม่มีงานทา กลุ่มเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อย 25 คน ได้รับการฝึกอบรม
และฝึกปฏิบัติการในอาชีพตามความสนใจและความถนั ด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเป็นศูนย์ฝึกอบรมอาชีพสามารถให้บริการข้อมูลด้านอาชีพและเป็น
แหล่งฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนได้
6.2.2 ประชาชนฯ มีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและต้องการจนเกิดทักษะความ
ชานาญ สามารถนาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
6.2.3 ประชาชนฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพสามารถนาความรู้ไปใช้ในการ สร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับตนเองไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม และรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับ
ชุมชนตามนโยบายของรัฐ
6.2.4 ประชาชนฯ ที่มารับการฝึกอบรมอาชีพและฝึกปฏิบัติการในอาชีพสามารถเลือกประกอบอาชีพได้
ตามความถนัดอย่างเชื่อมั่นทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัย
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 การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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 ค่าวัสดุสานักงาน

= 4,000 บาท

8.6 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

= 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 มีแหล่งเรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติจริงในอาชีพที่สนใจและต้องการจนเกิดทักษะความชานาญ
9.2 ประชาชน ที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพสามารถนาความรู้ไปใช้ในการสร้างงาน 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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- นโยบายของ สอศ. ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ และส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ข้อ 8 ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน เสริมสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้
- ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : เงื่อนไขความรู้, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา เป็นโครงการหนึ่งที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กาหนดผลตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการจากการสร้างความตระหนัก
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และสามารถทาธุรกิจได้โดยบูรณาการ
ร่วมกับโครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน
อาชีวศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ
5.3 เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง
5.4 เพื่อผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ และเพิ่มความแข็งให้กับชุมชน
5.5 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนที่มีกิจสืบทอดกิจการ

อันจะส่งผลให้ผู้เรียน
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5.6 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูให้มีองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการศึกษาด้านธุรกิจ
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
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 ความเข้าใจในการทาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
6.2.2 ผู้เรียนที่เข้ารับการอบรมออกไปประกอบอาชีพอิสระได้
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 ดาเนินงานตามโครงการ
7.3 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท ได้แก่
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการทาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
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
 โครงการตามภาระงานประจา
 โครงการพิเศษ (ไมใช้งบประมาณ สอศ.)

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : 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
ปฏิบัติส่งเสริมให้คิดเป็นและสามารถนาไปจาหน่ายเพื่อเป็นการสร้างรายได้ซึ่งเป็นการนาไปสู่การประกอบอาชีพ
อิสระต่อไป
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ได้ดาเนินการจัดทาโครงการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่ยากจน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การมีงานทาของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียน โดย
จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ในวิชาชีพให้ได้ผลในการปฏิบัติจริง คิดเป็น ทาเป็น รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์และ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
5. วัตถุประสงค์
5.5 เพื่อฝึกทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ
5.1 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมดาเนินธุรกิจจานวน 2 ธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการดาเนินธุรกิจจริง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
7.3 ดาเนินการตามโครงการ
7.4 ติดตามและประเมินผล
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 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
โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร
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 ทาให้

เกิดผลประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด จึงต้องมีแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการบริการ
จัดการภายในวิทยาลัยฯ ให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็นรูปธรรม
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5.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย
6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีแผนปฏิบัติการประจาปี 50 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อควบคุมการใช้งบประมาณของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุม วางแผนการดาเนินงาน
7.3 ดาเนินโครงการ
7.4 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
7.5 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้ (บกศ.)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 วัดสุอุปกรณ์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 5,000 บาท
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 50 เล่ม
9.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ เป็นแนวทาง
ในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๑๐๐
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 สรุปรายผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 51
โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
1. ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ
2. ลักษณะโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

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

3. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้น และมาตรการ
- สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ภาวะผู้นาและการจัดการ
ข้อกาหนดที่ 6.1 ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากร
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
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นการดาเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี จะทาให้วิทยาลัยฯ ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรครวมทั้ง
แนวทางการปฏิบัติงานที่ยังไม่มีความชัดเจน เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไป
5. วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
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6. เป้าหมาย และตัวชี้วัดสาเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานผลปฏิบัติการประจาปี จานวน 50 เล่ม
6.2 เชิงคุณภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดาเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ดาเนินโครงการ
7.3 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา การดาเนินโครงการ
จากเงิน รายได้ (บกศ.)
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ได้แก่
8.1 วัดสุอุปกรณ์ในการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
9.1 มีการดาเนินการโครงการที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ครบทุกโครงการ
9.2 มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ร้อยละ ๑๐๐
10. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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ปฏิทินการปฏิบัตริ าชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2558
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก
หน่วย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
งาน/แผนก ที่
ทีใ่ ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงิน
ใช้จ่าย

รวมทัง้ สิ้นเป็นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจา
1.1 งบดาเนินงาน

7,450,407

1.2 งบลงทุน

11,780,000

- ค่าครุภัณฑ์

780,000

- ค่าสิ่งก่อสร้าง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
2.1 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

11,000,000

780,000
400,000

400,000

300,000

1,100,000

2,577,695
บริหารงานทั่วไป

300,000

บริหารงานทั่วไป

26,000

งานการเงิน

28,700

2.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์งานการบัญชี

งานการบัญชี

17,000

2.5 โครงการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ห้องสมุด

งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

63,000

2.2 โครงการจัดเก็บคาสั่งในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2.3 โครงการจัดหาวัสดุงานการเงิน

780,000

50,000

50,000

50,000

50,000

26,000

50,000

300,000
26,000

28,700

28,700
17,000

20,000

50,000

20,000

17,000
23,000

63,000
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ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
งาน/แผนก ที่
ทีใ่ ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงิน
ใช้จ่าย

2.6 โครงการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วย งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
ตนเองเคลื่อนที่
2.7 โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยบริการและ งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
ห้องสมุด
งานพัฒนา
2.8 โครงการนิเทศติดตามการสอนภายใน
หลักสูตรการ
และประเมินการสอนของครู

20,000

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

8,670

2.10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

39,200

2.11 โครงการคลังแผนการสอนวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

14,900

2.12 โครงการวิพากษ์แผนการเรียนวิทยาลัย
การอาชีพนครนายก

งานพัฒนา
หลักสูตรการ
เรียนการสอน

2,075

2.13 โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
2.14 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์งานสื่อการ
เรียนการสอน

นางสาววารินทร์
ทองเตี้ย

95,000 10,000

นางสาววารินทร์
ทองเตี้ย

30,000

5,500

10,000

10,000

20,000

5,500

5,500

เรียนการสอน

2.9 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน (งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน)

8,670

8,670

39,200

39,200

14,900

14,900

2,075

2,075

30,000

30,000
10,000

25,000
20,000

95,000
30,000
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2.15 โครงการปรับปรุงระบบเสียงและภาพ
ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพนครนยก
2.16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของแผนก
วิชาการบัญชี
2.17 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (แผนก
วิชาการบัญชี)
2.18 โครงการบัญชีอาสาบริการวิชาชีพกับชุมชน
2.19 โครงการจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศศิษย์
เก่าแผนกวิชาการบัญชี
2.20 โครงการ Teaching in the morning

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
งาน/แผนก ที่
ทีใ่ ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงิน
ใช้จ่าย
นางสาววารินทร์
ทองเตี้ย

90,000

นางสาวพรพิมล
พรหมเจริญ

440,000

นางวิภาณี
รัตนมณี

30,000

30,000

90,000

440,000

2,000

440,000

2,000

2,000

นางสาวบัณฑิตา
รอดตุ้ม
นางสาวบัณฑิตา
รอดตุ้ม
แผนกวิชา
สามัญวัมพันธ์
แผนกวิชา
สามัญวัมพันธ์

2.21 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เชิง
บูรณาการทางภาษา
2.22 โครงการประยุกต์หลักการวิทยาศาสตร์ – ครูคณิตศาสตร์
ครูวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์เพือ่ อาชีพ (สัปดาห์
วิทยาศาสตร์)
ครูวิทยาศาสตร์
2.23 โครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์
2.24 โครงการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
โมเดล (N-VEC MODEL)
2.25 โครงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ
ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก

30,000

5,600

5,600

5,600

10,000

10,000

10,000

งานแนะแนว
อาชีพฯ

160,000

งานแนะแนว
อาชีพฯ

50,000

10,000

10,000
40,000

10,000
40,000

40,000
20,000

20,000

40,000

160,000

10,000

50,000
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2.26 โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ
นักเรียน นักศึกษาใหม่
2.27 โครงการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษา

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
งาน/แผนก ที่
ทีใ่ ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงิน
ใช้จ่าย
งานแนะแนว
อาชีพฯ

15,000

15,000

15,000

งานแนะแนว
อาชีพฯ
งานแนะแนว
อาชีพฯ

3,000

3,000

3,000

2.28 โครงการศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีม่ ีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
2.29 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน – นักศึกษา งานแนะแนว
อาชีพฯ
ทีจ่ ะสาเร็จการศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
2.30 โครงการพบครูทปี่ รึกษากัลยาณมิตร
2.31 โครงการสารสนเทศในงานครูทปี่ รึกษา

งานครูที่ปรึกษา

2.32 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
3.33 โครงการอาชีวบริการวิชาชีพเคลื่อนที่

งานครูที่ปรึกษา

2.34 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การ
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
ระดับสถานศึกษา
2.35 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน นักศึกษาใหม่
2.36 โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู
2.37 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญชาติ
ศาสนา พระมหากษัติย์

3,000

3,000

10,000
30,000

งานโครงการ
พิเศษฯ
งานกิจกรรม
นักเรียนฯ

15,000

งานกิจกรรม
นักเรียนฯ

50,000

งานกิจกรรม
นักเรียนฯ
งานกิจกรรม
นักเรียนฯ

30,000

10,000
10,000

10,000
10,000

10,000

30,000

15,000

40,000

10,000 3,000

3,000

15,000
40,000

40,000

50,000

50,000
30,000

3,000

30,000
4,000

10,000
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2.38 โครงการกิจกรรม 5 ส. อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (Big
Cleaning Day)
2.39 โครงการฝึกอบรมวิชาการเดินทางไกลอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
2.40 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
2.40 โครงการพัฒนาสารสนเทศวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก
2.42 โครงการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ของ
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
2.43 โครงการนวัตกรรม วิจัย สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่และหุน่ ยนต์อาชีวศึกษา
2.44 โครงการส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียน
2.45 โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพือ่ พัฒนาอาชีพ
ประชาชน
2.46 โครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่
แบบครบวงจร
2.47 โครงการการหารายได้ระหว่างเรียนของ
นักเรียนนักศึกษาทีย่ ากจน

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
งาน/แผนก ที่
ทีใ่ ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงิน
ใช้จ่าย
งานกิจกรรม
นักเรียนฯ

6,800

งานกิจกรรม
นักเรียนฯ

80,000

งานกิจกรรม
นักเรียนฯ
งานศูนย์ข้อมูลฯ

40,000
100,000

งานศูนย์ข้อมูลฯ

50,000

งานวิจัยพัฒนาฯ

308,000

งานวิจัยพัฒนาฯ

60,000

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ

116,250

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ

100,000

งานส่งเสริม
ผลิตผลฯ

83,000

6,800

6,800

80,000

80,000

40,000

40,000

100,000

100,000
50,000

50,000

100,000

100,000

20,000

108,000

20,000

20,000
116,250

100,000
83,000

308,000
60,000
116,250

100,000
83,000

153

ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

2.48 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.49 โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.1 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพือ่
ชุมชน (Fix It Center)
3.2 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วย
ประชาชน
โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./
4 สถานศึกษา)
4.1 โครงการ ....................................................

ชื่อ - สกุล/ งบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558
งาน/แผนก ที่
ทีใ่ ช้
ต.ค.-57 พ.ย.-57 ธ.ค.-57 ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 มิ.ย.-58 ก.ค.-58 ส.ค.-58 ก.ย.-58 รวมเป็นเงิน
ใช้จ่าย
งานวางแผนและ
งบประมาณ
งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานโครงการ
พิเศษฯ
งานโครงการ
พิเศษฯ

5,000 5,000
5,000

5,000
5,000

5,000

ภาคผนวก

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คาชี้แจง * ขอให้สถานศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของสานักนโยบายและแผนฯ
และจัดส่งข้อมูลมายัง ระบบ AMS e-office ของสานักนโยบายและแผนฯ "ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557"

ที่

จา หน่วย
ราคาต่อหน่วย
นวน นับ
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
สถานศึกษา/หน่วยงาน/รายการ

อาคารอเนกประสงค์

1

หลัง

5,000,000

รวม
งบประมาณ
ทั้งสิ้น

ขั้นตอนการดาเนินงาน

จัดซื้อจัดจ้าง-ได้ผู้รับจ้าง
5,000,000 ลงนามในสัญญา (ระบุวัน/เดือน/ปี)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุเงิน)

ว/ด/ป
ที่คาดว่าจะลง
นาม

ไตรมาสที่ 1 (57) ไตรมาสที่ 2 (58) ไตรมาสที่ 3 (58) ไตรมาสที่ 4 (58)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P

P

P

P

P
P
P

รวมทัง้ สิ้น

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คาชี้แจง * ขอให้สถานศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของสานักนโยบายและแผนฯ
ที่

สถานศึกษา/หน่วยงาน/รายการ จา
ราคาต่อหน่วย
นวน หน่วย
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ชุดฝึกสาธิตเครื่องกลไฟฟ้า
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก็สโซลีน

1
1

ชุด
ชุด

700,000
80,000

รวม
งบประมาณ

ขั้นตอนการดาเนินงาน

จัดซื้อจัดจ้าง-ได้ผู้รับจ้าง
700,000 ลงนามในสัญญา (ระบุวัน/เดือน/ปี)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุเงิน)
จัดซื้อจัดจ้าง-ได้ผู้รับจ้าง
80,000 ลงนามในสัญญา (ระบุวัน/เดือน/ปี)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุเงิน)

ว/ด/ป
ที่คาดว่าจะลง

ไตรมาสที่ 1 (57) ไตรมาสที่ 2 (58) ไตรมาสที่ 3 (58) ไตรมาสที่ 4 (58)
รวมทัง้ สิ้น
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
P

P
P
P

P

P
P
P

