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แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
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ของหนวยงานดวยทายนี้ หากแผนปฏิบัติราชการประจําปนี้ มีสวนหนึ่งสวนใดขาดตกบกพรอง ผูจัดทํา
และรวบรวมแผนปฏิบัติราชการประจําปนี้ ขอนอมรับแกไข และขออภัยดวย
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สวนที่ 1
บทนํา
1. วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายบริการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนผูนําในการจัดการศึกษาสายอาชีพ
เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และภูมิภาค

พันธกิจ
1 จัดและสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพสูสากล
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง เสมอภาคและเปนธรรม
4 เปนแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
5 สรางเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพ
6 วิจัย สรางนวัตกรรม จัดการองคความรู เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
7 สงเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหเปนเลิศ มั่นคง และกาวหนาในวิชาชีพ

เปาหมายบริการ
1 สงเสริมการเพิ่มปริมาณผูเรียน
2 สงเสริมการขยาย โอกาสในการเรียนสายอาชีพ
3 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
4 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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2. ยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร
1 ยกระดับคุณภาพผูเรียนเขาสูมาตรฐานสากล
2 เพิ่มปริมาณผูเรียนสายอาชีพใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
3 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดอาชีวศึกษา
4 เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการใหมีมาตรฐานและคุณภาพโดยใชหลักธรรมาภิบาล

มาตรการ
1 สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
3 ปฏิรูปการเรียนการสอน
4 ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร
5 ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ
6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา
7 การสรางและกระจายโอกาส
8 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ
9 สรางเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและตางประเทศ
10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
11 สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย

โครงการ
1 ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี (เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา)
2 ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (เงินอุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อ
สรางองคความรูและนวัตกรรม)
3 โครงการสงเสริมงานวิจัยพัฒนานโยบายและวิจัยองคความรูเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา
4 เงินอุดหนุนนักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
5 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
6 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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7 เงินอุดหนุนคาบํารุงสมาชิกวิทยาลัยนักบริหารการศึกษาชางเทคนิคแผนโคลัมโบ
8 เงินอุดหนุนการฝกอบรมเกษตรระยะสั้น
9 เงินอุดหนุนองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
10 เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพอุตสาหกรรม
11 เงินอุดหนุนโครงการทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวล
12 เงินอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
13 เงินอุดหนุนกิจกรรมองคการวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิดสรางสรรค อํานวยการและ
อาชีพเฉพาะทาง
14 เงินอุดหนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
15 โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร
16 โครงการโรงเรียนพระราชทานวิทยาลัยกําปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา
17 โครงการความรวมมือกับตางประเทศเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทยของประเทศไทย
18 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
19 โครงการรณรงค ปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
20 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix it Center)
21 โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต
22 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
23 โครงการศูนยฝกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
24 โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
25 โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ
26 โครงการสรางเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ใหไดมาตรฐานอาชีวศึกษา
27 โครงการลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
28 โครงการความรวมมือในการฝกงานนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในตางประเทศ
29 โครงการสงเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเปนมืออาชีพและความเปนเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษา
เพื่อสรางทุนปญญาชาติ
30 โครงการขยายอาชีวะอําเภอ
31 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
32 โครงการสงเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผูเรียนดวยคุณภาพและ
มาตรฐานใหมีสมรรถนะและความพรอมเพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
33 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
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34 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสรางคุณภาพชีวิตครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
36 โครงการอาชีวศึกษาพัฒนา
37 โครงการสรางคานิยมอาชีวศึกษา
38 โครงการศูนยความชํานาญวิชาชีพเฉพาะทาง
39 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี
40 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร หนาที่พลเมือง
41 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
42 โครงการอาชีวศึกษามาตรฐานสากล
43 เรงประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
44 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
45 โครงการความรวมมือในการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเปาหมายใหสอดคลองความตองการตลาดแรงงานและทิศทาง
การพัฒนาประเทศ
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3. นโยบาย ยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของ
นโยบายรัฐบาล 11 ดาน คือ
1) การปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
10) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
4) นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมีคุณธรรมสรางเสริมคุณภาพ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนที่
ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลอง
กับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกูยืมเงิน
เพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัด
ใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
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ศักยภาพ และความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระ และ
คลองตัวขึ้น
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสรางแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอน เพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ
4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมตามความพรอม
4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร
และความเปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดีในระดับประชาชน ระดับชาติระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมที่เปนสากล เพื่อเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรม ของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปดพื้นที่
สาธารณะใหเยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) มีแนวคิดที่มีความตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 - 10
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”
รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอยางบูรณาการทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล”
และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ
ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบท
กับเมือง เตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช
“ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตาง ๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับ
วิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม และจริยธรรม” ในการปฏิบัติ
หนาที่และดําเนินชีวิตดวย “ความเพียร” จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งใน
ระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
วิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความ
เสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” ประกอบดวย 4 พันธกิจ คือ
1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการ
คุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
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แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
1) ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ.2552-2559)
การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสายกลางอยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจักพอประมาณ อยางมีเหตุผล มี
ความรอบรูเทาทันโลก เพื่อมุงใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบ
องครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาและสรางการพัฒนาอยูมี “ดุลยภาพ” ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนแผนที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา กับการศึกษาทุก
ระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดานตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต
2) เจตนารมณของแผน
แผนการศึกษาแหงชาติมีเจตนารมณเพื่อมุง (1) พัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณ ทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวม
กับผูอื่นไดอยางมีความสุข” และ (2) พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน
คือ เปนสังคมคุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน
3) วัตถุประสงคของแผน
เพื่อใหบรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณของแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง
(พ.ศ. 2552-2559) จึงกําหนดวัตถุประสงคของแผนฯ ที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม คุณธรรม
ภูมิปญญา และการเรียนรู

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2555 - 2558
วิสัยทัศน
จัดการศึกษาไทยโดย “ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง” มุงกระจายโอกาสทางการศึกษาอยาง
เทาเทียมทั้งในเมืองและชนบท พรอมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับทุกคน การศึกษาจะนําไปสูการสราง
ความเขมแข็งของประชาชน ประชาชนที่เขมแข็งและมีความรูคือทุนที่มีพลังในการตอสูกับความยากจน
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พันธกิจ
1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเด็ก เยาวชน ผูพิการ และผูดอยโอกาสทุกคน เพื่อใหเทา
เทียมกันทุกแหงไมวาในเมืองหรือชนบท ไมวาจะจัดโดยรัฐหรือเอกชน ตั้งแตปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 และเทียบเทา
2. พัฒนานักศึกษาไทยใหเปนมืออาชีพ เปนพลเมืองโลกที่ทันสมัย มีทักษะหลากหลาย มี
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกได และอยูรวมกันเปนสังคมที่วางอยูบนฐานความรู ตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยมุงเนนเปาหมายหลัก คือ นักเรียน
เปนศูนยกลาง
2. สรางโอกาสทางการศึกษาแกประชากรทุกกลุมอยางเทาเทียม
3. ปฏิรูปครู เพื่อยกฐานะครูและวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
4. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และการฝกอาชีพใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
5. การพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ
6. สนับสนุนการพัฒนาเพื่อสรางทุนปญญาชาติ
7. การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
1. ยุทธศาสตรการฟนฟูความเชื่อมั่นและเรงรัดวางรากฐานที่ดีของประเทศ
2. ยุทธศาสตรความมั่นคงแหงรัฐ
3. ยุทธศาสตรการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและเปนธรรม
4. ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
7. ยุทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
8. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
9. รายการคาดําเนินการภาครัฐ
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4. ยุทธศาสตร/ แผนงาน การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรการศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
1.1 สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ในดานคุณภาพครู หลักสูตร หองเรียน และการใช
เทคโนโลยีดานการศึกษา รวมทั้งบูรณาการนโยบายการศึกษาในแตละระดับ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการจัด
การศึกษาตั้งแตวัยเด็กจนมีความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
1.2 สรางวัฒนธรรมและสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต ใหคนทุกกลุมวัยควบคูกับการพัฒนา
แหลงเรียนรูในทุกประเภทและในระดับพื้นที่ สงเสริมการรักการอาน เพิ่มทักษะการใชภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ
1.3 พัฒนาเด็กวัยเรียนทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการ และความฉลาดทางอารมณ เรียนรู
และภูมิใจในประวัติศาสตรไทย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความเปนพลเมืองที่ดี ตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความเสมอภาค การทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสา และ
จิตสํานึกที่ดีผานกระบวนการอบรมเยาวชนที่เหมาะสมกับวัย
1.4 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยมีนักเรียนเปนศูนยกลาง สงเสริมใหเกิดกระบวนการ
คิดวิเคราะห และแกไขปญหาอยางเปนระบบ
1.5 สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน เชื่อมโยงกับกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย สอดคลองตามความตองการของตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
1.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเปนครู สนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการ
ในสาขาขาดแคลน
1.7 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาอยางเทาเทียม เสริมสรางโอกาสการศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในการผลิตและเผยแพรสื่อ
ที่ปลอดภัยและสรางสรรค
1.8 สนับสนุนการดําเนินภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
2.1 จัดใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยไมเสียคาใชจาย
2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหนวยงาน
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3. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข
4. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
5. แผนงานดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผูดอยโอกาส
6. แผนงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
7. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุมครองครองแรงงาน
8. แผนงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
9. แผนงานปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพยติด
10. แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
11. แผนงานสงเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5

ความเปนเลิศทางดานวิชาการ
สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิจัย นวัตกรรมวิชาชีพ และเทคโนโลยี
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา
การเสริมสรางพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
การสรางเครือขายความรวมมือ

วิสัยทัศน พันธกิจ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
วิสัยทัศน
"มุงสูความเปนเลิศดานวิชาชีพ ระดับฝมือ เทคนิค และเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากล"
พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมคุณภาพและมาตรฐษนสากล สอดคลองกับความตองการ
ของภาคการผลิต ภาคบริการ และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
2. วิจัยและพัฒนาองคความรู สรางนวัตกรรม บริการวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตประชาชน
3. สงเสริม พัฒนา ครู และบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อความเปนเลิศ และกาวหนาในอาชีพ
4. สงเสริและสรางเครือขายความรวมมือในการผลิตกําลังคนกับภาคการผลิต
และสถานประกอบการ
5. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
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สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค อัตลักษณ เอกลักษณ
ปรัชญา
ความรูดี ฝมือเยี่ยม เปยมคุณธรรม

วิสัยทัศน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มุงสูความเปนผูนําดานความรวมมือกับองคกรอื่นใน
การบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดระบบคุณภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาสายอาชีพระดับฝมือ
และระดับเทคโนโลยี

พันธกิจ
1 บริหารหนวยงานภายในอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบ PDCA อยางตอเนื่อง
2 ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพการศึกษา
อยางทั่วถึง
3 พัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
4 สงเสริมบุคลากร และนักศึกษาในการวิจัยและพัฒนาตนเองใหมีความรูทันสมัย
และทันตอเทคโนโลยี
5 ผสานเครือขายความรวมมือเพื่อบริหารจัดการกับ ชุมชน โรงเรียน ประชาคมอาชีวศึกษา
และองคกรตาง ๆ

เปาประสงค
ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพสูงสุดเกิดอัตลักษณของสถานศึกษา
ตามคําขวัญที่วา “The volunteers spirit” ผูจบการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เปนคนดีมีจิตอาสา และมีเปาหมายดานปริมาณผูเรียนในระบบปกติ

อัตลักษณ
ผูเรียนมีจิตอาสา

เอกลักษณ
สถานศึกษาพัฒนาชุมชน
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2. จุดเนนในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเดน
จุดเนนในการพัฒนาของสถานศึกษา
1 จุดเนนดานการพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา
2 จุดเนนดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3 จุดเนนดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4 จุดเนนดานการบริการวิชาชีพสูสังคม
5 จุดเนนดานการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย
6 จุดเนนดานภาวะผูนําและการจัดการ
7 จุดเนนดานมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

ความโดดเดนของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2556
2 การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาดานอาชีวศึกษา
โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน)
3 ไดรับผลการประเมิน 90.25 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก
การประเมินคุณภาพในสถานศึกษา โดยตนสังกัด ประจําปงบประมาณ 2556
ไดรับผลการประเมิน 4.59 คะแนน อยูในระดับ ดีมาก
4 รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ในการแขงขันหุนยนตควบคุมดวยปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 5
ประจําปการศึกษา 2555 ชิงถวยพระราชทาน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี (ทีม N-ONE)
5 รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ในการแขงขันหุนยนตควบคุมดวยปฏิบัติการ Android ครั้งที่ 5
ประจําปการศึกษา 2555 ชิงถวยพระราชทาน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี (ทีม N-TWO)
6 โล รางวัลรองชนะเลิศอัน ดับที่ 2 ในการแขงขันหุนยนตควบคุมดวยระบบปฏิบัติการ
Android (Smart School, Samrt Classroom)
7 ไดรับรางวัล เหรียญทอง การประกวดและการแขงขันการพัฒนาโปรแกรม
At Home Application "VEC Creative Application Contest 2014"
ทีม @ Nayok วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
8 ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําป
การศึกษา 2557 ระดับภาค สิ่งประดิษฐประเภทที่ 11 "อุปกรณอัดกระปอง"
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9 ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2557 ระดับภาค สิ่งประดิษฐประเภทที่ 10 "Fan Box"
10 ไดรับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ประจําปการศึกษา 2557 ระดับภาค สิ่งประดิษฐประเภทที่ 4 "กลองควบคุมการทํางานพัด
11 ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2557
ระดับภาค "เครื่องตากปลาเค็มจากขดลวดความรอน"
12 ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2557
ระดับภาค สิ่งประดิษฐประเภทที่ 5 "เรือบรรเทาอุทกภัย"
13 ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2557
ระดับภาค สิ่งประดิษฐประเภทที่ 8 "เครื่องตัดทะลายหมาก"
14 ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2557
ระดับภาค สิ่งประดิษฐประเภทที่ 9 "โมบายพระเจา 5 พระองค"
15 ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2557
ระดับชาติ "การแขงขันหุนยนตอาชีวศึกษา (ABU)"
16 ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2557
ระดับชาติ "การประกวดและแขงขันหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม"
17 ไดรับรางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา 2557
ระดับชาติ "การแขงขันหุนยนตแขนกลอุตสาหกรรม"

3. กลยุทธและมาตรการ ของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการเพิ่มปริมาณผูเรียน
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

การรักษาเปาหมายนักศึกษาในระดับปวช.และเพิ่มผูเรียนในระดับปวส.
ลดปญหาการออกกลางคัน
จัดการเรียนการสอนตามความตองการของชุมชน
สงเสริมโอกาสการเขาเรียนในสายอาชีพอยางหลากหลาย
สงเสริมการเขาถึงกลุมเปาหมายในเชิงรุกที่มีสวนในการตัดสินใจตอการเลือก
เรียนสายอาชีพ
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กลยุทธที่ 2 สงเสริมการขยาย โอกาสในการเรียนสายอาชีพ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5

การขยายกลุมเปาหมายผูเรียนใหหลากหลาย
สงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
สงเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวะทองถิ่น
สนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน
ผลิตและพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
ตลาดแรงงาน
มาตรการที่ 6 เพิ่มขีดความสามารถเฉพาะทางเพื่อเขาสูการแขงขันในตลาดเสรี
มาตรการที่ 7 สนับสนุนการเพิ่มชางทางการเรียนสายอาชีพอยางหลากหลาย

กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
มาตรการที่ 1 พัฒนาและสงเสริมใหครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
มีคุณภาพ
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรูแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง
มาตรการที่ 3 สรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและ บุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
มาตรการที่ 4 สงเสริมการเขาถึงกลุมเปาหมายในเชิงรุกที่มีสวนในการตัดสินใจตอการ
เลือกเรียนสายอาชีพ
มาตรการที่ 5 สรางความเขมแข็งใหกับระบบการประกันคุณภาพภายในฯ
มาตรการที่ 6 พัฒนาระบบสารสนเทศและการใช ICT เพื่อการเรียนการสอน
มาตรการที่ 7 สนับสนุนการสรางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

มาตรการที่ 8
มาตรการที่ 9
มาตรการที่ 10
มาตรการที่ 11

พัฒนาการสรางเครือขายครูและสนับสนุนการวิจัย
จัดหาสื่อ วัสดุฝก อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพอเพียง
ยกระดับความสามารถของผูเรียนและสําเร็จการศึกษาดานสายอาชีพฯ
พัฒนาผูเรียนใหสามารถผานการประเมินผล V-net การประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพที่สูงขึ้น
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กลยุทธที่ 4 ดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
มาตรการที่ 3
มาตรการที่ 4
มาตรการที่ 5
มาตรการที่ 6

สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ปรับภาพลักษณการเรียนการสอนในสายอาชีพใหเปนเชิงบวก
พัฒนาระบบบริหารงานและการสรางเครือขายในหนวยงาน
สรางและขยายความรวมมือกับสถานประกอบการทั้งในและตางประเทศ
สรางและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน
สรางและพัฒนาบทบาทของกรรมการวิทยาลัยและกรรมการบริหาร
สถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษา
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4. ประวัติ ความเปนมา และขอมูลดานอาคารสถานที่
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
4.1 ประวัติ ความเปนมา ของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2524 เดิมเรียก ศูนยฝกวิชาชีพ
นครนายก ไดรับการบริจาคที่ดินจาก นายสม หะมณี จํานวน 12 ไร 2 งาน จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย
ฝกวิชาชีพของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2525 แลวเสร็จเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2526 โดย บริษัท พ.ธนากิจ จํากัด จังหวัดกรุงเทพฯ ตามสัญญาจางเลขที่ 21/2525 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2525 ใชงบประมาณในการกอสรางทั้งสิ้น 15,895,40 บาท และหางหุนสวนจํากัด ที.วี.จี.
เอ็นจิเนียริ่งเริ่มกอสรางเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2526 แลวเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2527 ตามสัญญา ลงวันที่
3 กันยายน 2526 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,707,800 บาท รวมงบประมาณในการกอสรางศูนยฝกวิชาชีพ
นครนายก ทั้งสิ้น 17,603,200 บาท ไดทําพิธีเปดเปนทางการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2528 โดย พณฯ รอง
นายก รัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล เปนประธานในพิธี
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก สถาปนาขึ้นจากศูนยฝกวิชาชีพนครนายก ซึ่งเปนวิทยาลัย ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูที่ถนนสุวรรณศร เลขที่ 88/2 หมู 8
ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก หางจากตัวเมืองจังหวัดนครนายก 6 กิโลเมตร ปจจุบันมีเนื้อที่
14 ไร 3 งาน 96 ตารางวา โดยไดรับการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจาก นายสม หะมณี จํานวน 2 ไร 1 งาน 96
ตารางวา เมื่อป พ.ศ. 2536 และเชาที่ธรณีสงฆวัดสันตยารามเพิ่มอีก 13 ไร เพื่อจัดทําโครงการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงสนองตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
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4.2 ขอมูลดานอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhonnayok Industrial And Community Education College
ที่ตั้งสถานศึกษา เลขที่ 88/2 หมูที่ 8 ถนน สุวรรณศร
ตําบล พรหมณี อําเภอ/เขต เมืองนครนายก รหัส 26000
โทรศัพท โทร. 037-326470
โทรสาร โทร. 037-315276
เว็บไซต http://www.nice-c.ac.th
อีเมล nicecvec@gmail.com
เนื้อที่ของสถานศึกษา
14 ไร 3 งาน 96 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น
14 หลัง มีหองทั้งสิ้น 141 หอง ไดแก
1 อาคารอํานวยการ-เรียน-ฝกงาน จํานวน 1 หลัง 20 หอง
2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 23 หอง
3 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 29 หอง
4 อาคารศูนยวิทยบริการ 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง 6 หอง
5 อาคารเรียนชั่วคราว
จํานวน 1 หลัง 8 หอง
6 อาคารวิชาการ
จํานวน 1 หลัง 4 หอง
7 อาคารฝายพัฒนากิจการนักเรียนนัจํานวน 1 หลัง 6 หอง
8 อาคารเรียนแผนกวิชาชางเชื่อม จํานวน 1 หลัง 4 หอง
9 บานพักครู 11 หนวย
จํานวน 1 หลัง 11 หอง
10 บานพักครูแบบแฟลต 14 หนวย จํานวน 1 หลัง 14 หอง
11 บานพักภารโรง 6 หนวย
จํานวน 1 หลัง 6 หอง
12 บานพักภารโรง 6 หนวย
จํานวน 1 หลัง 6 หอง
13 อาคารกีฬาอเนกประสงค
จํานวน 1 หลัง - หอง
14 หองน้ํา-หองสวม
จํานวน 1 หลัง 4 หอง
สีประจําวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
สีขาว - แดง
ตนไมประจําวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ตนปาริชาติ
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5. แผนภูมิโครงสรางการบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ผูอํานวยการ
นายสุเทพ สุวรรณกลาง

คณะกรรมการวิทยาลัย

รองผูอํานวยการ ฝายบริหารทรัพยากร
นายสําเริง ชูสุช

รองผูอํานวยการ ฝายแผนงานและความรวมมือ

งานบริหารงานทั่วไป
นางพัชรินทร วิลัยโรจน

งานวางแผนและงบประมาณ
นายณรงค ไพรดํา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาเครื่องกล
วาที่รอยตรีอํานาจ อิ่มสุข

แผนกวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
นายธีรพล ปอมสา

งานบุคลากร

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ
นางสาวดวงใจ สุขขี

งานครูที่ปรึกษา
นายวิรัตน ศรีวิไล

แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
นายอิทธิศักดิ์ บุญชูวงศ

แผนกวิชาไฟฟากําลัง
นายอํานาจ พรมขันธ

งานการเงิน
วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ

งานความรวมมือ
นางจงจิต บูรณศรี

งานปกครอง
นายอัมฤทธิ์ ใจดี

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ

แผนกวิชาบัญชี
นางสาวบัณทิตา รอดตุม

งานการบัญชี
นางสาวบัณทิตา รอดตุม

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
นางอินทุกานต พิงชัยภูมิ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางภาวิณี ศรีวิไล

แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
นางณํฐกานต เหรียญทอง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร
นางสุพรรณี คูเจริญถาวร

งานพัสดุ
นายเศวต ผดุงกิจจานนท

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางจงจิต บูรณศรี

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสุกัญญา มุงเมือง

แผนกวิชาเกษตรศาสตร
นายมนตรี เทียนเล็ก

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
นางภัคจิรา จิตรมิตร

งานอาคารสถานที่
วาที่รอยตรีอํานาจ อิ่มสุข

งานสงเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นายสันติชัย เชียงสาย

งานวัดผลและประเมินผล

นายเพชรดี แสงทอง

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางภัคจิรา จิตรมิตร

งานทะเบียน
นายพเดช เกตุชาง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วาที่รอยจรีอํานาจ อิ่มสุข

งานวิทยบริการและหองสมุด
นายมนตรี เทียนเล็ก

งานประชาสัมพันธ
นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา

งานสื่อการเรียนการสอน
นางสาววารินทร ทองเตี้ย

นายเกษมสันต บูรณศรี

นางสาวเกษรินทร จันดาวงษ

รองผูอํานวยการ ฝายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
พันจาอากาศเอกชัยมงคล จํารูญ

รองผูอํานวยการ ฝายวิชาการ
นายอนันต พิมพโตง
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6. ขอมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
6.1 อัตรากําลัง ป 2559
อัตรากําลังของ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ก. ขาราชการ
1 ผูบริหาร
2 ขาราชการครู
3 ขาราชการพลเรือน
ข. ลูกจางประจํา
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจางชั่วคราว
1 ทําหนาที่สอน
2 ทั่วไป/สนับสนุน

ขอมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
ผูใหขอมูล นางสาวนงนุช ชะโนภาส
มีบุคลากรทั้งสิ้น
77
คน
36 คน
5 คน
29 คน
2 คน
9 คน
- คน
9 คน
4 คน
4 คน
- คน
28 คน
15 คน
13 คน

จ. มีขาราชการ/ลูกจาง มาชวยราชการ
ฉ. มีขาราชการ/ลูกจาง ไปชวยราชการที่อื่น

- คน
- คน

ช. มีอัตราวาง ไมมีคนครอง
1 ขาราชการ
2 ลูกจางประจํา

2 คน
2 คน
- คน
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6.2 ขอมูลบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผูสอน
- ต่ํากวา ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

38
10
48

รวม

72 คน

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
คน
5
คน
3
คน
8
คน
8
คน
คน
คน
รวม
24

รวม
5
3
8
46
10
72

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ขอมูลลูกจางชั่วคราว จําแนกตามแหลงเงินที่จาง
ก. ครูผูสอน
- จางดวยงบบุคลากร
- จางดวยงบดําเนินงาน
- จางดวยงบเงินอุดหนุน
- จางดวยเงินรายได (บกศ.)
- จางดวยเงินอื่น ๆ
รวม

ข. เจาหนาที่ทั่วไป/สนับสนุน
15
15

คน
คน
คน
คน
คน
คน

13
13

รวม

รวม
คน
คน
คน
คน
คน
คน

28
28

คน
คน
คน
คน
คน
คน

6.3 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด จําแนกตามหนาที่ ความรับผิดชอบ
6.3.1. ขาราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล

36

คน (ขาราชการครู และขาราชการพลเรือน)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายสุเทพ สุวรรณกลาง

ป.โท

-

บริหารสถานศึกษา

2. นายสําเริง ชูสุข

ป.โท

-

บริหารสถานศึกษา

3. พันจาอากาศเอกชัยมงคล จํารูญ

ป.โท

-

บริหารสถานศึกษา

4. นายเกษมสันต บูรณศรี

ป.โท

-

บริหารสถานศึกษา

5. นายอนันต พิมพโตง
6. นางสุพรรณี คูเจริญถาวร

ป.โท
ป.โท

คหกรรมศาสตร

บริหารสถานศึกษา
หัวหนาแผนกวิชาคหกรรม
ศาสตร
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ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหนาที่

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.โท

สอนวิชา
คหกรรมศาสตร

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

8. นายมนตรี เทียนเล็ก

ป.ตรี

เกษตรศาสตร

หัวหนางานวิทยบริการและ

9. นายอํานาจ พรมขันธ

ป.ตรี

ไฟฟากําลัง

หัวหนาแผนกวิชาไฟฟากําลัง

10. นางสาวฉัตรแกว เพชรณสังกุล

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส

ผูชวยหัวหนางานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

11. นางอินทุกานต พิงชัยภูมิ

ป.โท

สังคมศึกษา

หัวหนางานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

12. นางดวงพร ราษฎรเจริญ

ป.ตรี

บัญชี

หัวหนางานวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ

13. นางภาวิณี ศรีวิไล

ป.โท

ภาษาไทย

หัวหนางานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

14. วาที่รอยตรีอํานาจ อิ่มสุข

ป.โท

เครื่องกล

หัวหนาแผนกวิชาเครื่องกล

15. นายพเดช เกตุชาง

ป.ตรี

เชื่อมโลหะ

หัวหนางานทะเบียน

16. นายอิทธิศักดิ์ บุญชูวงศ

ป.ตรี

เชื่อมโลหะ

หัวหนาแผนกวิชาเชื่อมโลหะ

17. นายสมบูรณ หาญวีรกุล

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร

ผูชวยหัวหนางานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

18. นางจงจิต บูรณศรี

ป.ตรี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

หัวหนางานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

19. นายสมเกียรติ แมนพยัคฆ

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซอมบํารุง

ผูชวยหัวหนางานหลักสูตรการ
เรียนการสอน

20. นายสันติชัย เชียงสาย

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซอมบํารุง

หัวหนางานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน

21. นางสุกัญญา มุงเมือง

ป.โท

คหกรรมศาสตร

หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

22. นายณรงค ไพรดํา

ป.ตรี

ไฟฟากําลัง

หัวหนางานวางแผนและ
งบประมาณ

23. นายวิรัตน ศรีวิไล

ป.ตรี

เกษตรศาสตร

หัวหนางานครูที่ปรึกษา

24. นางสาวดวงใจ สุขขี

ป.โท

อิเล็กทรอนิกส

หัวหนางานศูนยขอมูล
สารสนเทศ

25. นางพัชรินทร วิลัยโรจน

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส

หัวหนางานบริหารงานทั่วไป

7. นางสาวนงนุช ชะโนภาส

หัวหนางานบุคลากร
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วุฒิการศึกษา

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี

สอนวิชา
อิเล็กทรอนิกส

27. นายเศวต ผดุงกิจจานนท

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซอมบํารุง

หัวหนางานพัสดุ

28. นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา

ป.ตรี

บัญชี

หัวหนางานประชาสัมพันธ

29. นายธีรพล ปอมสา

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซอมบํารุง

หัวหนาแผนกวิชาเครื่องมือกล
และซอมบํารุง

30. นางสาวเกษรินทร จันดาวงษ

ป.ตรี

บัญชี

หัวหนางานสงเสริมผลิตผล
การคาและการประกอบธุรกิจ

31. นางณัฐกานต เหรียญทอง

ป.โท

คอมพิวเตอรธุรกิจ

หัวหนาแผนกวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ

32. นางภัคจิรา จิตรมิตร

ป.โท

ภาษาอังกฤษ

หัวหนางานหลักสูตรการเรียน
การสอน

33. นางสาวบัณฑิตา รอดตุม

ป.โท

บัญชี

34. นางสาวฐิติมา ไชยอาลา

ป.ตรี

คณิตศาสตร

หัวหนางานการบัญชี
ผูชวยหัวหนางานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

35. นางสาวอุไรรัตน ออนเรือง

ป.ตรี

-

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

36. นางอัมรา นามแกว

ป.ตรี

-

เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

26. วาที่รอยตรีเกษตร ออกเวชะ

6.3.2. ลูกจางประจํา
ชื่อ - สกุล

รวม

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
หัวหนาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
หัวหนางานการเงิน

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

9

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นายพรชัย ศิริโท

ป.4

-

พนักงานขับรถยนต

2. นายเสถียร นันทา

ป.4

-

พนักงานขับรถยนต

3. นางทัศนี แกววาศรี

ป.4

-

พนักงานบริการ

4. นายธวัธชัย เจียมทะวงษ

ป.7

-

ชางเหล็ก

5. นางสาวกรรณิชา พิมพา

ปวช.

-

พนักงานบริการ

6. นางสาวลัดดา หาเรือนทอง

ป.ตรี

-

พนักงานพัสดุ

7. นายศรีนวน รวมทอง

ปวช.

-

พนักงานขับรถยนต

8. นายสุพัตร ทุมมา

ป.6

-

ผูดูแลหมวดอาคารสถานที่

9. นางสุภาภรณชาวกัณหา

ปวส.

-

พนักงานพิมพ
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6.3.3. พนักงานราชการ

รวม

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

4

วุฒิการศึกษา

ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1. นางสาวณิชมน บุญผาง

ป.ตรี

คหกรรมศาสตร

ครูที่ปรึกษา อคท.

2. นายอัมฤทธิ์ ใจดี
3. นางกาญจนา จันหอม

ป.ตรี
ป.ตรี

ไฟฟากําลัง
ภาษาอังกฤษ

หัวหนางานปกครอง
ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ

4. นายวิราษ เหรียญทอง

ป.ตรี

เครื่องกล

ผูชวยหัวหนางานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

6.3.4. ลูกจางชั่วคราว
ชื่อ - สกุล

รวม

28

คน (ทําหนาที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหนาที่

(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี

สอนวิชา
ไฟฟากําลัง

หัวหนางานวัดผลและประเมินผล

2. นายเกียรติคุณ เครือละมาย

ป.ตรี

เครื่องกล

ผูชวยหัวหนางานพัสดุ

3. นางสาววารินทร ทองเตี้ย

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส

หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

4. นายประสิทธิ์ เกษประทุม

ป.ตรี

เครื่องกล

-

5. นายอมรเทพ ออนศรี

ป.ตรี

เครื่องมือกลและซอมบํารุง

ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่

6. นายวรวุฒิ บทมาตร

ป.ตรี

ภาษาอังกฤษ

ผูชวยหัวหนางานทะเบียน

7. นางสาวอรนุช จางเจริญ

ป.ตรี

อิเล็กทรอนิกส

ผูชวยหัวหนางานบริหารงาน
ทั่วไป

8. นายอภิชัย จํารูญ

ป.ตรี

พละศึกษา

ผูชวยหัวหัวหนางานปกครอง

9. นางสาวชรินรัน เจริญสง

ป.ตรี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ

10. นายนเรศ พึ่งทรัพย

ป.ตรี

สังคมศึกษา

ผูชวยหัวหัวหนางานวิทย

11. นางสาวพรพิมล พรมเจริญ

ป.ตรี

บัญชี

ผูชวยหัวหนางานการบัญชี

12. นางวิภาณี รัตนมณี

ป.ตรี

บัญชี

ผูชวยหัวหนางานการเงิน

13. นายสุเมธ จันทรสอน

ป.ตรี

เครื่องกล

ผูชวยหัวหนางานประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

14. นางสาววาสนา ลุกลาม

ป.ตรี

วิทยาศาสตร

-

15. นางสาวสุรีรัตน ศรีครินทร

ป.ตรี

คณิตศาสตร

-

1. นายเพชรดี แสงทอง

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
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ชื่อ - สกุล

ปฏิบัติหนาที่

วุฒิการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ปวส.

สอนวิชา
-

17. นางสาวณภัทฒ สวนศิริ

ปวส.

-

เจาหนาที่งานบริหารงานทั่วไป

18. นางสาววันเพ็ญ ไบสี

ปวส.

-

เจาหนาที่งานวางแผนและ
งบประมาณ

19. นางสาวฐาณัชชา รมโพธิ์

ป.ตรี

-

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน

20. นางทิพสุดา พรมขันธ

ป.ตรี

-

เจาหนาที่งานวัดผลและ
ประเมินผล

21. น.ส.สุกัญญา ปะกิงมะหะหมัด

ปวส.

-

เจาหนาที่งานการเงิน

22 นางสาวอมรรัตน หิรัญเพิ่ม

ป.ตรี

-

เจาหนาที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี

23. นายวิเชียร ลาทอง

ม.6

-

พนักงานขับรถยนต

24. นางสาวปยาภรณ คังคายะ

ปวส.

-

เจาหนาที่งานพัสดุ

25. นางสุกัญญา แกวใย

ป.ตรี

-

เจาหนาที่งานบุคลากร

26. นางสาวเรณู ทรัพยประเสริฐ

ปวส.

-

เจาหนาที่งานการเงิน

27. นางสาวสุรีรัตน คลองแคลว

ป.ตรี

-

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ

28. นางสาวแสงเดือน พลสงคราม

ปวส.

-

เจาหนาที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

16. นางบงกช ศรีชู

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป
เจาหนาที่งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา
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7. ขอมูลนักเรียน นักศึกษา
7.1 จํานวนนักเรียนนักศึกษา ปจจุบัน
ปการศึกษา 2558 (ปปจจุบัน)
1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต
- สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกลและซอมบํารุง
- สาขาวิชา/งาน เชื่อมโลหะ
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟากําลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟากําลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรธุรกิจ

ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3
147
158

ปที่ 1
162
25
18
3
19
13
21

25
33

20
12
6
5
19
27

34
20

23
12
5
18
13
19

36
30

635
คน
ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปปจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2
467
83
85

หนวย : คน
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม

รวม
168

635

68
42
14
42
45
67

95
83

รวมทั้งสิ้น

17
5
9

18
14
14

35
19
23

68
42
14
42
45
67
35
19
23

11
14

12
9

23
23

118
106
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ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3

ประเภทวิชา/สาขา
ปที่ 1
3. ประเภทวิชา คหกรรมศาสตร
- สาขาวิชา/งาน คหกรรมศาสตร

5

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

ภาคเรียนที่ 2/2558 (ปปจจุบัน)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2

4

2

รวม

11

รวมทั้งสิ้น

11
27

ทั้งปการศึกษา (2558)
................ คน
630 คน

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม

18
-

รวมทั้งสิ้น
630
คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น ................ คน
2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.
................ คน

18
27

18
27
2.3 หลักสูตร ปชด.
2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
................ คน
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7.2 เปาหมายจํานวนนักเรียน นักศึกษา
ปการศึกษา 2559 (ปตอไป)
1. หลักสูตรในระบบ/ตอเนื่อง

รวมทั้งสิ้น

ปที่ 1

ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3

รวม

490

162

799

188

ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา ชางอุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต
- สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกลและซอมบํารุง
- สาขาวิชา/งาน เชื่อมโลหะ
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟากําลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟากําลัง
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอรธุรกิจ

หนวย : คน

987
คน
ภาคเรียนที่ 1/2559 (ปตอไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2

40
30
20
30
30
40

40
40

147
25
18
3
19
13
21

25
33

20
12
6
5
19
27

34
20

105

83

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม

987

85
60
29
54
62
88

99
93

รวมทั้งสิ้น

15
15
15

17
5
9

32
20
24

85
60
29
54
62
88
32
20
24

15
15

11
14

26
29

125
122
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ระดับ ปวช.
ปที่ 2
ปที่ 3

ประเภทวิชา/สาขา
ปที่ 1
3. ประเภทวิชา คหกรรมศาสตร
- สาขาวิชา/งาน คหกรรมศาสตร

ภาคเรียนที่ 1/2559 (ปตอไป)
ระดับ ปวส.
รวม
ปที่ 1
ปที่ 2

20

5

4

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น

รวม

29

4. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
- สาขาวิชา/งาน เกษตรกรรม (เรือนจํา)
- สาขาวิชา/งาน สัตวศาสตร (ทวิภาคี)
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15
42

15
42

200

200
ทั้งปการศึกษา (2559)

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

29
15
15

5. หลักสูตรทวิศึกษา
- แบบที่ 1 สะสมหนวยกิต (ม.1-ม.3)

ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปที่ 1
ปที่ 2
รวม

1800

200
คน

2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

1,000

คน

2.3 หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น

................ คน

2.3 หลักสูตร ปชด.

................ คน

2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม)

800

คน

2.4 หลักสูตระยะสั้น ตชด.

................ คน

2.4 หลักสูตอื่น ๆ

................ คน
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สวนที่ 3
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
3.1 สรุปผลการใชจายเงิน ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558)
หนวย : บาท

ผลการใชจายเงินปปจจุบัน (ป 2557) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจาย

1. แผนงานสรางและ
กระจายโอกาสทาง
การศึกษา
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น
2. แผนงาน .....................
- งบบุคลากร
- งบดําเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจายอื่น

ผลผลิต
วิจัย
สราง
องค
ความรู

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ/
หุนยนต

32,313,352.01

1,300,400.00

271,800.00

331,000.00

-

32,313,352.01
22,537,352.01
2,757,100.00
5,694,500.00
1,324,400.00

1,300,400.00

271,800.00

331,000.00

-

1,270,400.00

193,800.00

30,000.00

331,000.00
78,000.00

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

โครงการ
1.โครงการ 2.โครงการลด 3.โครงการขยาย 4.โครงการ 5.โครงการ 6..โครงการ
7.โครงการ
8.โครงการ
สงเสริมการ
ปญหาการ
บทบาทศูนย
จัดตั้งศูนย
หารายได
ยกระดับ
เสริมสราง
จัดหาบุคลากร
ประกอบ
ออกกลางคัน ซอมสรางเพื่อ ฝกอบรมอาชีพ ระหวาง
คุณภาพการ
คุณธรรม
สนับสนุนเพื่อคืน
อาชีพอิสระใน ของผูเรียน
ชุมชน (Fix it ในสถานศึกษา เรียนของ จัดอาชีวศึกษา จริยธรรม และ ครูใหนักเรียน
รวม
กลุมผูเรียน
อาชีวศึกษา
Center)
เพื่อพัฒนา
นักเรียนที่
ทวิภาคี
ธรรมาภิบาล
อาชีวศึกษา
อาชีพ
ยากจน
ประชาชน
34,216,552.01 105,000.00 115,000.00
659,000.00 227,500.00 103,000.00
40,000.00
616,000.00
117,600.00

34,216,552.01
22,537,352.01
4,221,300.00
5,694,500.00
1,685,400.00
78,000.00

105,000.00

115,000.00

659,000.00

227,500.00

105,000.00

115,000.00

659,000.00

227,500.00

#######

9.โครงการเรง
ประสิทธิภาพ
การสอนครู
อาชีวศึกษา

10.โครงการขยาย
โอกาสทางการ
ศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาคุณภาพการ
จัดหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
189,600.00
276,000.00

11.โครงการ
เรียนฟรี 15 ป

6,199,410.00

8,648,110.00

42,864,662.01

6,199,410.00

8,648,110.00
6,302,410.00
2,345,700.00

42,864,662.01
22,537,352.01
4,221,300.00
5,694,500.00
7,987,810.00
2,423,700.00

40,000.00

616,000.00

117,600.00

189,600.00

276,000.00

40,000.00

616,000.00

117,600.00

189,600.00

276,000.00

103,000.00

รวมทั้งสิ้น

6,199,410.00
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สวนที่ 3
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปตอไป)
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

1. ประมาณการรายรับ

35,778,080 บาท

ก. เงินรายได (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปปจจุบัน
1,768,370.24 บาท
- คาดวามีรายรับในปตอไป
714,400 บาท
ข. เงินงบประมาณ ป 2558 (ปตอไป) ที่คาดวาจะไดรับ
งบบุคลากร
22,422,360 บาท
งบดําเนินงาน
2,051,600 บาท
งบลงทุน
1,330,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
6,013,850 บาท
งบรายจายอื่น
1,477,500 บาท

2,482,770 บาท

33,295,310 บาท

2. ประมาณการรายจาย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- เงินวิทยฐานะ
- คาจางประจํา
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
งบดําเนินงาน
- คาตอบแทนใชสอย
- คาวัสดุ
- คาสาธารณูโภค
งบลงทุน
- ครุภัณฑ
- สิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
- สิ่งประดิษฐ/หุนยนต
- โครงการเรียนฟรี 15 ป
งบรายจายอื่น
- โครงการลดปญหาการออกกลางคัน
ของผูเรียนอาชีวศึกษา
- โครงการอาชีวบริการซอมสรางเพื่อชุมชน
- โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
- โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุมผูเรียนอาชีวะศึกษา
- โครงการยกระดับคุณภาพการจัด
อาชีวศึกษาทวิภาคี
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล

35,864,480 บาท

115,000

22,422,360 บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,620,770 บาท
บาท
บาท
บาท
1,330,000 บาท
บาท
บาท
6,013,850 บาท
บาท
บาท
1,477,500 บาท
บาท

955,000
227,500

บาท
บาท

105,000

บาท

40,000

บาท

35,000

บาท

17,139,120
2,016,000
2,355,960
911,280
1,790,000
1,780,770
1,050,000
1,330,000
211,000
5,802,850
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สวนที่ 3
3.3 สรุปงบหนารายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
หนวย : บาท

แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนขาราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนรายเดือนขาราชการ
คาจางลูกจางประจํา
เงินอื่น ๆ
คาตอบแทนพนักงานราชการ
- งบดําเนินงาน
- คาตอบแทน
เงินคาตอบแทนนอกเวลา

ปวช.

ปวส.

17,139,120
2,016,000
2,355,960
911,280

300,000

-

100,000

ผลผลิต

โครงการ

เงินรายได
บกศ.

ระยะสั้น

1. โครงการ 2.โครงการลด 3. โครงการอา 4.โครงการ
5. โครงการ
6.โครงการ
สงเสริมการ ปญหาการออก ชีวบริการซอม
จัดตั้งศูนย
ยกระดับ
เสริมสราง
ประกอบอาชีพ กลางคันของ สรางเพื่อชุมชน ฝกอบรมอาชีพ คุณภาพการจัด คุณธรรม
รวมทั้งสิ้น
อิสระในกลุม
ผูเรียน
ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาทวิ จริยธรรม และ
ผูเรียน
อาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนา
ภาคี
ธรรมาภิบาล
อาชีวศึกษา
อาชีพประชาชน

วิจัย
สิ่งประดิษฐ/ สราง
หุนยนต
องค
ความรู

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- คาใชสอย
คาเชาทรัพยสิน(ขั้นต่ํา)
คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ
คาซอมรถยนตราชการ
คาซอมครุภัณฑ

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

-

400,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

200,000

22,422,360

800,000
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

คาซอมสิ่งกอสราง

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุสํานักงาน

40,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

40,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

20,000

39,283

-

-

-

-

-

-

คาเงินสมทบประกันสังคม

-

-

รวม

100,000

คาจางเหมาบริการ

-

วิจัย
สิ่งประดิษฐ/ สราง
หุนยนต
องค
ความรู

-

โครงการ
1. โครงการ 2.โครงการลด 3. โครงการอา 4.โครงการ
5. โครงการ
6.โครงการ
สงเสริมการ ปญหาการออก ชีวบริการซอม
จัดตั้งศูนย
ยกระดับ
เสริมสราง
ประกอบอาชีพ กลางคันของ สรางเพื่อชุมชน ฝกอบรมอาชีพ คุณภาพการจัด คุณธรรม
รวมทั้งสิ้น
อิสระในกลุม
ผูเรียน
ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาทวิ จริยธรรม และ
ผูเรียน
อาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนา
ภาคี
ธรรมาภิบาล
อาชีวศึกษา
อาชีพประชาชน
-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

เงินรายได
บกศ.

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37,537

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

40,000

990,000

- คาวัสดุ

วัสดุการศึกษา

140,000

190,400

96,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

วัสดุงานบานงานครัว

10,000

27,550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา

20,000

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

วัสดุคอมพิวเตอร

20,000

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

วัสดุกอสราง

90,000

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง

30,000

40,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

1,780,770

6,000
100,000
464,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
50,000
300,000

1,050,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- คาสาธารณูปโภค (ขั้นต่ํา)
คาโทรศัพท
คาน้ําประปา
คาไฟฟา
- งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ
- เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
- ชุดทดลองเปนลําดับขั้น (PLC)

880,000
450,000

-

-
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ

รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

3.2 สิ่งกอสราง
…………………………………………
- งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐใหมและ
หุนยนต
- อุดหนุนโครงการวิจัยและ
พัฒนา
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งบรายจายอื่น
- โครงการลดปญหาการออก
กลางคันของผูเรียนอาชีวศึกษา
- โครงการอาชีวบริการซอม
สรางเพื่อชุมชน
- โครงการจัดตั้งศูนยฝกอบรม
อาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพประชาชน
- โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุม
ผูเรียนอาชีวศึกษา
- โครงการยกระดับคุณภาพ
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี

ปวช.

ปวส.

ผลผลิต

โครงการ

เงินรายได
บกศ.

ระยะสั้น

1. โครงการ 2.โครงการลด 3. โครงการอา 4.โครงการ
5. โครงการ
6.โครงการ
สงเสริมการ ปญหาการออก ชีวบริการซอม
จัดตั้งศูนย
ยกระดับ
เสริมสราง
ประกอบอาชีพ กลางคันของ สรางเพื่อชุมชน ฝกอบรมอาชีพ คุณภาพการจัด คุณธรรม
รวมทั้งสิ้น
อิสระในกลุม
ผูเรียน
ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาทวิ จริยธรรม และ
ผูเรียน
อาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนา
ภาคี
ธรรมาภิบาล
อาชีวศึกษา
อาชีพประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

วิจัย
สิ่งประดิษฐ/ สราง
หุนยนต
องค
ความรู
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,000

-

-

-

30,000
5,802,850

-

รวม

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

211,000

105,000

-

115,000

955,000

227,500

1,330,000

6,043,850
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
- โครงการ
- โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก
- โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
- โครงการสงเสริมยกยองครูดี
ครูเกง วิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก
- โครงการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง
- โครงการหองสมุดและศูนย
การเรียนรูดวยตนเองเคลื่อนที่
- โครงการจัดหาอุปกรณ สื่อ
การสอนของครูวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก
- โครงการเตรียมความพรอม
ดานสื่อการสอนของแผนกบัญชี
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3 สูอาเซียน
- โครงการพัฒนาชุดเครื่อง
เสียงชวยสอน

ปวช.

ปวส.

-

วิจัย
สิ่งประดิษฐ/ สราง
หุนยนต
องค
ความรู

ระยะสั้น

-

-

-

-

โครงการ
1. โครงการ 2.โครงการลด 3. โครงการอา 4.โครงการ
5. โครงการ
6.โครงการ
สงเสริมการ ปญหาการออก ชีวบริการซอม
จัดตั้งศูนย
ยกระดับ
เสริมสราง
ประกอบอาชีพ กลางคันของ สรางเพื่อชุมชน ฝกอบรมอาชีพ คุณภาพการจัด คุณธรรม
รวมทั้งสิ้น
อิสระในกลุม
ผูเรียน
ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาทวิ จริยธรรม และ
ผูเรียน
อาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนา
ภาคี
ธรรมาภิบาล
อาชีวศึกษา
อาชีพประชาชน

รวม

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

เงินรายได
บกศ.

1,477,500

35,000

20,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,000

50,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

7,500
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- โครงการพัฒนาสื่อการสอน
ดวย คอมพิวเตอรพกพาระบบ
สัมผัส
- โครงการพัฒนาครูสามัญ
สัมพันธสูนักวิจัย
- โครงการวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายกโมเดล (N-VEC
MODEL)
- โครงการอาชีวศึกษารวมดวย
ชวยประชาชนขับรถกอนใช
ปลอดภัยแนนอน
- โครงการอาชีวบริการวิชาชีพ
เคลื่อนที่
- โครงการขยายบทบาทศูนย
ซอมสรางเพื่อชุมชน
- โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม
- โครงการลูกเสือบริการชุมชน
- โครงการสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเอง
- โครงการแขงขันกีฬาภายใน
- โครงการเขาคายลูกเสือและ
เดินทางไกล
- โครงการทําบุญวันขึ้นปใหม

ปวช.

ปวส.

วิจัย
สิ่งประดิษฐ/ สราง
หุนยนต
องค
ความรู

ระยะสั้น

โครงการ
1. โครงการ 2.โครงการลด 3. โครงการอา 4.โครงการ
5. โครงการ
6.โครงการ
สงเสริมการ ปญหาการออก ชีวบริการซอม
จัดตั้งศูนย
ยกระดับ
เสริมสราง
ประกอบอาชีพ กลางคันของ สรางเพื่อชุมชน ฝกอบรมอาชีพ คุณภาพการจัด คุณธรรม
รวมทั้งสิ้น
อิสระในกลุม
ผูเรียน
ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาทวิ จริยธรรม และ
ผูเรียน
อาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนา
ภาคี
ธรรมาภิบาล
อาชีวศึกษา
อาชีพประชาชน

รวม

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

เงินรายได
บกศ.

2,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160,000

ตามนโยบาย สอศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตามนโยบาย สอศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000
3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,000
86,100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- โครงการแขงขันกีฬา
อาชีวศึกษาระดับภาค+ ชาติ
- โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
เตรียมรับ
- โครงการวันสําคัญชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
- โครงการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
- โครงการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุม
ผูเรียนอาชีวศึกษา
- โครงการหารายไดระหวาง
เรียนของนักเรียนนักศึกษาที่
ยากจน
- โครงการนวัตกรรม วิจัย
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและ
หุนยนตอาชีวศึกษา
- โครงการสงเสริมการทําวิจัย
ในชั้นเรียน
- โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ
- โครงการเตรียมความพรอม
การประเมินภายในโดย
หนวยงานตนสังกัด

ปวช.

ปวส.

วิจัย
สิ่งประดิษฐ/ สราง
หุนยนต
องค
ความรู

ระยะสั้น

โครงการ
1. โครงการ 2.โครงการลด 3. โครงการอา 4.โครงการ
5. โครงการ
6.โครงการ
เสริมสราง
สงเสริมการ ปญหาการออก ชีวบริการซอม
จัดตั้งศูนย
ยกระดับ
ประกอบอาชีพ กลางคันของ สรางเพื่อชุมชน ฝกอบรมอาชีพ คุณภาพการจัด คุณธรรม
รวมทั้งสิ้น
อิสระในกลุม
ผูเรียน
ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาทวิ จริยธรรม และ
ผูเรียน
อาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนา
ภาคี
ธรรมาภิบาล
อาชีวศึกษา
อาชีพประชาชน

รวม

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

เงินรายได
บกศ.

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตามนโยบาย สอศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตามนโยบาย สอศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตามนโยบาย สอศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

93,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000
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แผนการใชจายเงินปตามแผนปฏิบัติการ (ป 2559) แหลงเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการคาใชจาย/รายจายตาม
งบประมาณ

- โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป
- โครงการจัดทํารายงานผลและ
เผยแพรแผนปฏิบัติการประจําป
- สํารองเพื่อสนับสนุนงาน

ปวช.

ปวส.

5,000
-

วิจัย
สิ่งประดิษฐ/ สราง
หุนยนต
องค
ความรู

ระยะสั้น

โครงการ
1. โครงการ 2.โครงการลด 3. โครงการอา 4.โครงการ
5. โครงการ
6.โครงการ
เสริมสราง
สงเสริมการ ปญหาการออก ชีวบริการซอม
จัดตั้งศูนย
ยกระดับ
ประกอบอาชีพ กลางคันของ สรางเพื่อชุมชน ฝกอบรมอาชีพ คุณภาพการจัด คุณธรรม
รวมทั้งสิ้น
อิสระในกลุม
ผูเรียน
ในสถานศึกษา อาชีวศึกษาทวิ จริยธรรม และ
ผูเรียน
อาชีวศึกษา
เพื่อพัฒนา
ภาคี
ธรรมาภิบาล
อาชีวศึกษา
อาชีพประชาชน

รวม

รวมทั้งสิ้น
เปนเงิน

เงินรายได
บกศ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

672,000

…….
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โครงการที่ 1
โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
นางสาวพรเพ็ญ พุทธิมา หัวหนางานประชาสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สอดคลองกับยุทธศาสตร : ยกระดับคุณภาพผูเรียน, เพิ่มปริมาณผูเรียน, เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ,
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
งานประชาสั ม พั น ธ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครนายก ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในด า นการจั ด ทํ า สื่ อ
ประชาสัมพันธในสวนของวารสารประชาสัมพันธ เพื่อชวยสรางความรูใหกับบุคคลทั้งภายในและภายนอก ไดรับ
ทราบขาวสารของวิทยาลัยฯ ไดอยางถูกตอง อีกทั้งกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอสถานศึกษา และมีผลกระทบตอการ
เพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา ใหมาเรียนในสายวิชาชีพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ
5.2 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ
5.3 เพื่อจูงใจใหมีผูมาเรียนในสายวิชาชีพมากขึ้น
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนวารสารประชาสัมพันธ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ของวิทยาลัยฯ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 วางแผนกิจกรรม
เดือน ตุลาคม 2558
7.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
เดือน พฤศจิกายน 2558
7.3 ประชุมปรึกษาหารือหรือดําเนินการ
เดือน ธันวาคม 2558
7.4 ดําเนินการ
เดือน มกราคม – สิงหาคม 2559
7.5 สรุปและรายงานผล
เดือน กันยายน 2559
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท ไดแก
8.1 คาจัดทําวารสาร
8.2 คาจัดทํารูปเลมโครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธวิทยาลัยฯ
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของวิทยาลัยฯ
9.2 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา ภายในวิทยาลัยฯ
9.3 เพื่อจูงใจใหมีผูมาเรียนในสายวิชาชีพมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 รูปเลมโครงการ
10.2 วารสาร
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โครงการที่ 2
โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน (3,6)
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพ
ขอกําหนดที่ 1.2 ความรู ความเขาใจในดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ขอกําหนดที่ 1.3 ทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุมตัวบงชี้ พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 6 ผลการใหบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปจจุบัน มุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใฝรูอยางตอเนื่อง เกิด
การรักในสิ่งที่เรียนรูและใชไดจริง รูจักแหลงทรัพยากรการเรียนรูในสถานศึกษาและในชุมชน เนนการจัดกิจกรรม
โครงงานเพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ฝกทักษะการทํางานกลุม แกปญหาดวย
ตนเองและแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุม มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหาภายในสาระ และสอดคลองกับ
ชีวิตจริงของผูเรียน มีความคิดสรางสรรค รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ทั้งนี้การแขงขันทักษะเปนการฝก
ประสบการณใหแกผูเรียน ใหไดฝกตนเอง เพื่อพัฒนาปรับปรุง ทักษะ ความรูความชํานาญในดานตาง ๆ อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานอยางหลากหลายจากแหลงการเรียนรูที่จัดขึ้นตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน
5.2 เพื่อทดสอบและแขงขันทักษะวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ทั้งในระดับวิชาชีพและมัธยมศึกษา
5.3 เพื่อจัดเตรียมนักเรียน – นักศึกษาใหมีความพรอมในการเขารวมแขงขันทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับ
สถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จํานวน 900 คน
6.1.2 นักเรียน – นักศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน
6.1.3 ประเภทของทักษะวิชาชีพที่จัดแขงขัน 15 วิชาชีพ
6.1.4 ประเภทของวิชาพื้นฐานที่จัดการแขงขัน 7 วิชา
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษาไดรับการพัฒนาในวิชาชีพตาง ๆ เพื่อ เขาสูการแขงขันในระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและระดับชาติตอไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
7.4 ประสานงานเครือขายและหนวยงานเปาหมายตาง ๆ
7.5 ดําเนินงานตามแผน
7.6 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จํานวน 900 คน
9.2 นักเรียน – นักศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 10 โรงเรียน
9.3 ประเภทของทักษะวิชาชีพที่จัดแขงขัน 15 วิชาชีพ
9.4 ประเภทของวิชาพื้นฐานที่จัดการแขงขัน 7 วิชา
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ
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โครงการที่ 3
โครงการสงเสริมยกยองครูดี ครูเกง วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
วิชาการ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน (1)
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารควรมีภาวะผูนําและจัดการศึกษา ในสถานศึกษา
ขอกําหนดที่ 6.2 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 40 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ครู เปนบุคคลที่มีบทบาทและความสําคัญมากที่สุดในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะเนื้อแทจริง ๆ
ของการศึกษา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นระหวางครูกับผูเรียน ในอดีต “ครู” เปนสถาบันที่ไดรับ
การยอมรับนับถืออยางสูงจากสังคม คนที่เรียนวิชาครู คือคนที่เกงที่สุดของแตละจังหวัด แตในระยะ 30 ปที่ผาน
มาภาพลักษณของครูไดเปลี่ยนไป คนที่เรียนครูกลายเปนคนที่สอบเขาสาขาอื่นไมได ขาวเกี่ยวกับครูที่ปรากฏตาม
สื่อตาง ๆ มักเปนเรื่องในทางลบ และสงผลเสียหายตอวิชาชีพครูอยางยิ่ง เชน ครูขมขืนศิษย ครูทุจริตตอหนาที่ ครู
ทํารายเด็ก ครูขายยาบา ครูมีหนี้สินลนพนตัว ครูขายเกรด ฯลฯ รวมกระทั่งถึงรายการโฆษณา ที่จูงใจใหครูทิ้ง
อาชีพเดิมไปเปนตัวแทนขายประกัน หรือขายเครื่องสําอาง เพราะมีรายไดดีกวา และมีฐานะความเปนอยูที่ดีกวา
ทั้งนี้ เพื่อเปนการยกยองและใหรางวัล เพื่อใหสังคมไดเห็นวาเรายังมี ครูดี ครูเกง อยูอีกมากมายใน แผนดิน ครู
เหลานี้ควรไดรับการเชิดชูเกียรติและดูแลรักษา เพื่อใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เปนแสงสวาง และความหวัง
ในทามกลางความมืดและวิกฤติของสังคมไทย สังคมไทยตองการครูดีครูเกง ครูที่มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู
รับผิดชอบตอหนาที่ ขยัน อดทน และทํางานหนัก ทุมเทใหกับการเตรียมแผนการสอน การจัดทํา สื่อการสอนจัด
กิจกรรมใหเด็กไดฝกกระบวนความคิด ฝกการปฏิบัติ และเรียนอยางมีความสุข ครูเชนนี้สมควรไดรับการ ยกยอง
และใหรางวัล เพื่อใหเมล็ดพันธุแหงความดีงามของครูดีครูเกงไดแผขยายเต็มแผนดิน ตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริม ยกยอง ครูดี ครูเกง ใหมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เปนแสงสวางและความหวังใน
ทามกลางความมืดและวิกฤติของสังคมไทย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูดี 7 คน
6.1.2 ครูเกง 7 คน
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สงเสริมและยกยอง ครูดี ครูเกง เปนตัวอยางในการปฏิบัติที่ดี เกิดขวัญและกําลังใจแกคณะครู
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
7.4 ดําเนินงานตามแผน
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 จํานวนครูดี 7 คน
9.2 จํานวนครูเกง 7 คน
9.3 สงเสริมและยกยอง ครูดี ครูเกง เปนตัวอยางในการปฏิบัติที่ดี เกิดขวัญและกําลังใจแกคณะครู
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ
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โครงการที่ 4
โครงการเรียนรูจากประสบการณจริง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ตัวบงชี้ที่ 7 ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ปจจุบันเทคโนโลยีภายนอกไดมีความกาวหนามาก ดังนี้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จึงมีความ
ประสงค ใหนักศึกษาไดเรียนรูในการทํางานจริงจากสถานประกอบการ โดยทั้งนี้งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหความรูกับนักศึกษากอนการเรียนรูจากประสบการณจริง และจัดกิจกรรมลงนามความ
รวมมือระหวางสถานศึกษาและวิทยาลัยฯ
ในการเรียนรูจากประสบการณจริงนั้น นักศึกษาจะไดเรียนรูจากการทํางานจริง การเขาสังคม จะทํา
ใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองใหทันตอเทคโนโลยีภายนอก
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการจริง
5.2 ไดรวมมือกับสถานประกอบการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักศึกษาเรียนรูจากประสบการจริง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษาเรียนรูจากประสบการจริง
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
7.4 ดําเนินงานตามแผน
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักศึกษาเรียนรูจากประสบการจริง
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดรับความรูจากผูเชี่ยวชาญ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบประเมินผลโครงการ
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โครงการที่ 5
โครงการหองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเองเคลื่อนที่
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานวิทยบริการและหองสมุด
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: ยุทธศาสตรที่ ๔ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก มีภารกิจใหบริการดานการฝกอบรมวิชาชีพใหกับนักเรียนมัธยมใน
โครงการตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และประชาชนภายในจังหวัด ในการ
จัดฝกอบรมแตละครั้งจึงมีความจําเปนตองจัดสื่อการเรียนการสอน ใหสอดคลองกับหลักสูตร และกิจกรรมของผูเรียน/
ผูรับบริการหองสมุดและศูนยการเรียนรูดวยตนเองเคลื่อนที่ จึงจําเปนการสนับสนุน ที่สําคัญตอการฝกวิชาชีพ ใน
แตละหลักสูตร โดยเนนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เชน หนังสือ วีดีทัศน อินเตอรเน็ต เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา
และประชาชนนําไปประยุกตในการประกอบอาชีพตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดําริฯ
5.2 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีนิสัยรักการอาน ศึกษาคนควาไดดวยตนเอง
5.3 เพื่อใหสอดคลองกับการฝกอาชีพในชุมชน แตละหลักสูตร
5.4 เพื่อเปนแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตรงตามตองการของชุมชน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โรงเรียนและชุมชน
6.1.2 ภายในสถานศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ชุมชนไดรับความรูตามความตองการ
6.2.2 มีแหลงเรียนรูเพิ่มเติมใหกับชุมชน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
7.2 ดําเนินงาน
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.1 หนังสือ – นิตยสารที่ทันสมัย
9. ผลที่คาดวาไดรับถถถ
9.1 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ และชุมชน ภายในจังหวัด ๘ โรงเรียน
9.2 นักเรียน และประชาชน ที่เขารวมกิจกรรมโครงการฝกอาชีพ โดยการสนับสนุนของโครงการหองสมุด
และศูนยเรียนรูดวยตนเองเคลื่อนที่ ไดรับความรูเกิดทักษะ ตรงตามวัตถุประสงค
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ผูเขารวมจัดกิจกรรมและศูนยเรียนรูดวยตนเองเคลื่อนที่
10.2 ประเมินจากแบบสอบถาม
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โครงการที่ 6
โครงการจัดหาอุปกรณ สื่อการสอนของครูวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานสื่อการเรียนการสอน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพของ สอศ.
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๑๙ ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของผูสอน
- มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๓.๒ สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะทางวิชาชีพจากการปฏิบัติจริง
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ดวยงานสื่อการเรียนการสอน ไดดําเนินการสนับสนุนอุปกรณการสอนของครู และอุปกรณสําหรับ
การผลิตสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนเปนประจําทุกป เพื่อเปนการสนับสนุนใหครู
ไดผลิตและจัดทําสื่อประกอบการสอน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนับสนุนอุปกรณพื้นฐานในการสอนแกครูวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
5.2 เพื่อสงเสริมการผลิตสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูไดรับบริการสื่อ วัสดุ อุปกรณครบทุกคน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูมีประสิทธิภาพในการจัดทําสื่อมัลติมีเดียเพิ่มขึ้น
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 สํารวจความตองการวัสดุอุปกรณ
7.2 เสนอโครงการขออนุมัติ
7.3 เบิกจายอุปกรณตามความตองการ
7.4 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท ไดแก
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
9.2 ประสิทธิภาพในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพิ่มขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสํารวจความพึงพอใจ
10.2 ผลการติดตามการใชงาน
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โครงการที่ 7
โครงการเตรียมความพรอมดานสื่อการเรียนการสอนของแผนกบัญชี
ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สูอาเซียน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาบัญชี
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน (ขอ 1, 2, 6)
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ 22 รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุมตัวบงชี้ พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาครู
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปนสถานศึกษาหนึ่งในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่
จะตองเรงพัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยฯ ใหมีความพรอมในการเปนสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคกลาง 3
แผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปนหนวยงานยอยหนวยหนึ่งของวิทยาลัยการอาชีพ
นครนายก ซึ่งเปนสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงตระหนักและใหความสําคัญอยางยิ่ง
ในการพั ฒนาแผนกวิ ช าบั ญ ชี คณะครูและ นักเรีย น นักศึกษา ทุกสว นใหมีความพรอมสูการเปน สถาบัน การ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 อยางเต็มภาคภูมิ ประกอบกับในป พ.ศ.2558 ประเทศไทยก็จะเขาสูอาเซียนอยางเต็มรูป
แผนกวิชาบัญชี จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาไปพรอมกันในทางเดียว
5. วัตถุประสงค
5.1 พัฒนาศักยภาพนักบัญชีสูอาเซียน
5.2 พัฒนาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนสูอาเซียน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ครูศึกษาดูงานดานการศึกษากับอาเซียน 6 คน
6.1.2 บูรณาการเรื่องอาเซียนลงในรายวิชา 4 วิชา/คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูแผนกวิชาบัญชี ไดรับการพัฒนาสูครูบัญชีมืออาชีพสูอาเซียนจํานวน 6 คน/ป
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ประชุมปรึกษา
7.3 ดําเนินการ
7.4 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
ไมใชงบประมาณ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครูแผนกวิชาบัญชีไดพัฒนาสูครูบัญชีมืออาชีพสูอาเซียน
9.2 แผนกวิชาบัญชีจัดกระบวนการเรียนการสอนสูอาเซียน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 8
โครงการพัฒนาชุดเครื่องเสียงชวยสอน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุมตัวบงชี้ พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ 6 ผลการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่สงเสริมการพัฒนาทักษะของผูเรียน
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนดานวิช าชีพ เปนการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของผูใชและ
นักศึ กษามีคุณลั กษณะที่ สํ าคั ญตามที่ หลั กสูตรกําหนด เปนองคประกอบหนึ่งของการนํามาพัฒนานักศึกษาให มี
คุณภาพ ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมการพัฒนาทักษะฝมือของผูเรียน ในรายวิชาเครื่องเสียง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหบริการวิชาชีพและสงเสริมการพัฒนาทักษะฝมือของผูเรียน ในรายวิชาเครื่องเสียง
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ไดชุดเครื่องสียงชวยสอน ในรายวิชาเครื่องเสียง
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
6.2.2 นักศึกษามีงานทํา ศึกษาตอจํานวนมาก
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ดําเนินการ
7.3 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,500 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดชุดเครื่องสียงชวยสอน ในรายวิชาเครื่องเสียง
9.2 นักศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
9.3 นักศึกษามีงานทํา ศึกษาตอจํานวนมาก
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 9
โครงการสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอรพกพาระบบสัมผัส
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยี
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนดานวิช าชีพ เปนการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของผูใชและ
นักศึกษา ในปจจุบันมุงเนนใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้นในการอํานวย
ความสะดวกสบายตอชีวิตประจําวัน พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะหวิจารณ
มีทักษะการคนควาหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ ซึ่งปญหาหนึ่งของเยาวชนของชาติในปจจุบันคือ ขาด
การพัฒนากระบวนการคิด ไมสามารถเชื่อมโยงความรูเขากับสภาพจริงในชีวิตประจําวัน สงผลกระทบตอการ
พัฒนาประเทศ การสรางคนรุนใหมในอนาคตของชาติจึงตองมุงใหคนมีความสามารถในการคิด ครูซึ่งเปรียบเสมือน
ผูปนสมองของชาติ มีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาการเรียนรู สรางสติปญญาเพื่อใหเยาวชนบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว จัดกิจกรรม จั ดทํา สื่อการเรี ยนการสอน อยางหลากหลายและเหมาะสมจะชว ยใหครูสามารถสอน
เยาวชนใหเขาใจและชวยพัฒนากระบวนการคิดไดเปนอยางมาก
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหครูไดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอรพกพาระบบสัมผัส
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ไดรับอุปกรณเชื่อมตอคอมพิวเตอร 3 ชุด
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ผานเกณฑตามชั้นป 90%
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ดําเนินการ
7.3 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท ไดแก
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดรับอุปกรณเชื่อมตอคอมพิวเตอร 3 ชุด
9.2 นักศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
9.3 นักศึกษามีงานทํา ศึกษาตอจํานวนมาก
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 10
โครงการพัฒนาครูสามัญสัมพันธสูครูนักวิจัย
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ ๕ สถานศึกษาควรมีการจัดการเกี่ยวกับนวัตกรรม และ
การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ ๓๕ จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน : สถานศึกษาสนับสนุน บุคลากรและ
ผูเรียน ในแตละหลักสูตร ทุกสาขาวิชา/สาขางาน ใหมีการสรางและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุมตัวบงชี้ พื้นฐาน
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูที่ไดนําไปใชประโยชน :
จํานวนผลงานที่เปนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐสรางสรรค หรืองานวิจัยของครูผูสอนที่นําไปใชประโยชนใน
การแกปญหาการจัดการเรียนการสอน หรือตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
โดยไดรับการรับรองการใชประโยชน จากหนวยงานที่เกี่ยวของตอจํานวนครูผูสอน
- พันธกิจ สงเสริมบุคลากรและนักศึกษาในการวิจัยและพัฒนาตนเองใหมีความรูทันสมัยและทันตอเทคโนโลยี
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
สั ง คมในยุ ค ป จ จุ บั น นั บ ว า มี วิ วั ฒ นาการทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ รุ ด หน า ไปมาก
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดานไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม หรือแมแตวิถี
ชีวิตของมนุษย จึงจําเปนที่เราตองปรับตัวใหทันกับสภาพการณของการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเพื่อการอยูรอดใน
สังคม หากสังคมหรือคนกลุมใดมีคุณภาพ มีความรูความสามารถในการบริหารตนเองและประเทศชาติ สังคมนั้นก็
ยอมเจริญกาวหนาและเปนประเทศที่พัฒนา ซึ่งระบบการศึกษาคือเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพมนุษยและ
นําพาประเทศใหเจริญกาวหนา จึงอาจกลาวไดวา การพัฒนาประเทศชาตินั้นตองพัฒนาการศึกษาของคนในชาติ
ใหเปนคนที่มีคุณภาพกอน ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่มีจุดประสงค
เพื่ อการพั ฒ นาคุ ณภาพของผู เ รี ย นให เ ปน คนดี มีปญ ญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขงขั น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเพิ่มสูงขึ้น สามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขไดบนพื้นฐานของ
ความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอตามความสามารถ
และความถนัดของแตละบุคคล เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว หลักสูตรจึงไดกําหนด
สาระการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยองคความรู ทักษะและกระบวนการในการเรียนรู และคุณลักษณะหรือคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมของผูเรียน จากเหตุผลดังกลาว ครูผูสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ จึงพัฒนาครูสูนักวิจัย เพื่อ
นําผลที่ไดจากการวิจัยปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

58
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน
5.2 เพื่อพัฒนาเครือขายและกระจายองคความรูที่ไดจากงานวิจัย สูสถานศึกษาอาชีวศึกษา
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผลงานวิจัยของครูผูสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ ปการศึกษาละ ๑ เรื่อง/๑ รายวิชา
6.1.2 ไดผลงานวิจัยออกเผยแพรสูสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
6.2.2 สถานศึกษาไดรับความเชื่อถือจากสังคม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการ
7.2 ดําเนินการ
7.3 สรุปโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบ
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น - บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดผลงานวิจัยของครูผูสอนทุกสาขาวิชา/ปการศึกษา
9.2 ไดผลงานวิจัยออกเผยแพรสูสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9.3 นักศึกษามีคุณภาพ ไดมาตรฐาน
9.4 นักศึกษามีงานทํา ศึกษาตอจํานวนมาก
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 หลังเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 11
โครงการวิทยาลัยการอาชีพนครนายกโมเดล (N-VEC MODEL)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ฝายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 4ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปจจุบัน มุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ใฝรูอยางตอเนื่อง เกิดการ
รักในสิ่งที่เรียนรูและใชไดจริง รูจักแหลงทรัพยากรการเรียนรูในสถานศึกษาและในชุมชน เนนการจัดกิจกรรม
โครงงานเพื่อใหผูเรียนทํางานรวมกับผูอื่น รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ฝกทักษะการทํางานกลุม แกปญหาดวย
ตนเองและแลกเปลี่ยนการเรียนรูจากกลุม มีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหาภายในหาสาระ ขามสาระ และ
สอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน มีความคิดสรางสรรค รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อันจะกอประโยชน
แกผูเรียนตอไปงานแนะแนว ฯ เปนสื่อกลางระหวางนักเรียนที่กําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 แตละคนมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ ไดแก สติปญญา ความรู ความสามารถ ความถนัด
ความสนใจ หรือฐานะของครอบครัว การเลือกแนวทางการศึกษาตอจึงยอมแตกตางกันไป สําหรับวิทยาลัยการ
อาชีพนครนายก เปนทางเลือกหนึ่งของสายอาชีพ จึงจะตองมีการประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ
ใหนักเรียนเหลานี้ไดรับรูและเขาใจเพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกศึกษาตอไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับตัวเอง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น
5.2 เพื่อใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรคและมีทัศนคติที่ดีตอการเขารวมกิจกรรม
5.3 เพื่อผูเรียนรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
5.4 เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําเสนอผลงานอยางหลากหลายจากแหลงการเรียนรูที่จัดขึ้นตามความถนัด
และความสนใจของผูเรียน
5.5 เพื่อแนะแนวการศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนตนสังกัดในจังหวัดนครนายกและจังหวัด
ใกลเคียง
5.6 เพื่อใหความรูในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ แกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ผูสนใจโดยทั่วไป
5.7 เพื่อทดสอบและแขงขันทักษะวิชาชีพในสาขาวิชาตาง ๆ ทั้งในระดับวิชาชีพ และมัธยมศึกษา
5.8 เพื่อประชาสัมพันธการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
5.9 เพื่อเพิ่มปริมาณนักเรียน นักศึกษา
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ดานผูเรียน นักเรียน–นักศึกษารูจักการทํางานรวมกัน มีความคิดสรางสรรคและทัศนคติที่ดีตอการ
เขารวมกิจกรรม รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถนําเสนอผลงานอยางหลากหลายนักเรียน
ในระดับมัธยมตนจากโรงเรียนตนสังกัด ไดรับการแนะแนวการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอการเรียนสายอาชีพ
6.1.2 ดานชุมชน และผูปกครอง ประชาชนไดรับการฝกอบรม ทักษะวิชาชีพ จากการเรียนในหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัย
6.1.3 ดานการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ บูรณาการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย เกิด
การพัฒนาแกผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.4 ครูผูสอน จัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย โดยใชกิจกรรมทางวิชาการมาดําเนินการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายกจํานวน 850 คน
6.2.2 นักเรียน โรงเรียนมัธยม จํานวน 1,000 คน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
7.4 ประสานงานเครือขายและหนวยงานเปาหมายตาง ๆ
7.5 ดําเนินงานตามแผน
7.6 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 160,000 บาท ไดแก
8.1 กิจกรรมมหกรรมอาชีพ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (Open House) จํานวน 60,000 บาท
8.2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสายอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จํานวน 50,000 บาท
8.3 กิจกรรมนัดพบแรงงาน
จํานวน 10,000 บาท
8.4 กิจกรรมมหกรรม 108 อาชีพ สรางรายได
จํานวน 40,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน- นักศึกษารูจักการทํางานรวมกัน มีความคิดสรางสรรคและมีทัศนคติที่ดีตอการเขารวมกิจกรรม
รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถนําเสนอผลงานอยางหลากหลาย
9.2 นักเรียนในระดับมัธยมตนจากโรงเรียนตนสังกัด ไดรับการแนะแนวการศึกษา มีเจตคติที่ดีตอการเรียนใน
สายอาชีพ
9.3 นักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาตอที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเพิ่มมากขึ้น
9.4 วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเปนที่รูจักของสถานศึกษาตาง ๆ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
การสังเกตและแบบสอบถาม
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โครงการที่ 12
โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงู สุด
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดี
ในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สวนราชการจังหวัดนครนายก ไดขอความรวมมือวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ใหออกบริการ
ประชาชน โครงการ อาชีวศึกษารวมดวยชวยประชาชน ตรวจรถกอนใชปลอดภัยแนนอน ใหประชาชนจังหวัด
นครนายก ในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เล็งเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม สอดคลองกับการเรียนการสอน ทั้งนี้เปนกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาบริการประชาชน
ในดานการซอมบํารุง ตรวจสภาพ แกไขขอขัดของ และกิจกรรมพัฒนาคณะวิชาเพื่อเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ
เพื่อสรางภาพลักษณอันดีตอสถานศึกษา และเกิดประโยชนตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาการใหบริการประชาชนและการทํางานเปนทีม
5.2 เพื่อให นักเรียน นักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 400 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษา ไดฝกปฏิบัติจากสถานการณจริง และสามารถซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ
6.2.2 ประชาชนที่มาใชบริการเกิดความพึงพอใจ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประสานงานกับ อศจ. นครนายก ขนสงจังหวัด และชุมชน เพื่อขอลงพื้นที่ใหบริการ
7.2 ดําเนินงานตามโครงการโดยแบงเปน 2 ชวง คือเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต โดยใชพื้นที่บริเวณ
สี่แยกไฟแดง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
7.3 รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และงบประมาณจากกรมขนสงทางบก
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น (ตามนโยบาย) บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงคุณคาของการใหบริการและการทํางานเปนทีม
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถใหบริการประชาชนและมีความรูทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกต
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โครงการที่ 13
โครงการอาชีวบริการวิชาชีพเคลื่อนที่
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงู สุด
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีใน
ตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สวนราชการจังหวัดนครนายก ไดขอความรวมมือวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ใหออกบริการ
ประชาชน โครงการ “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชนจังหวัดนครนายก” ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เล็งเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาว จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม สอดคลองกับการเรียนการสอน ทั้งนี้เปนกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาบริการประชาชน
ในดานการซอมบํารุง ตรวจสภาพ แกไขขอขัดของ และกิจกรรมพัฒนาคณะวิชาเพื่อเตรียมความพรอมในดาน
ตาง ๆ เพื่อสรางภาพลักษณอันดีตอสถานศึกษา และเกิดประโยชนตอคณะวิชาตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความตระหนักถึงคุณคาการใหบริการประชาชนและการทํางานเปนทีม
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 300 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาสามารถซอมอุปกรณเครื่องใชในครัวเรือน ยานพาหนะจนเปนปกติได
6.2.2 ชุมชนเกิดความพึงพอใจและเกิดความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับสถานศึกษา
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เขาพื้นที่ตามที่จังหวัดแจง
7.2 ดําเนินงานตามโครงการตามสถานที่ที่รับแจงโดยออกบริการทุกเดือน ๆ ละครั้ง
7.3 รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000 บาท ไดแก
8.1 คาวัสดุที่ใชสําหรับซอมแซม เปนเงิน 15,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักถึงคุณคาของการใหบริการและการทํางานเปนทีม
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถใหบริการประชาชนและมีความรูทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกต
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โครงการที่ 14
โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center)
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ขอกําหนดที่ 2.4 สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา ใหเหมาะสมกับสาขาวิชาทั้งในสถานศึกษา
สถานประกอบการ และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
ตัวบงชี้ที่ 18 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน
พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชนสงู สุด
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดี
ในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551 ใหดําเนินโครงการขยายบทบาทศูนย
ซอมสรางเพื่อชุมชน (Fix It Center) ซึ่งเปนนโยบายเรงดวนในแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2551 – 2554
เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นและสรางรายไดใหชุมชน ทั้งนี้ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยใหสถานศึกษาในสังกัดเปน ผูดําเนินการใหคําแนะนํา
ถายทอดความรูแกประชาชนใหรูจักวิธีการใช การดูแลรักษาและการพัฒนาทักษะชางชุมชน ใหสามารถซอมบํารุง
เครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือน ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา
กับชุมชนในการถายทอดความรู การพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน การพัฒนานวัตกรรมตอยอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหคําแนะนํา ถายทอดความรูแกประชาชนใหรูจักวิธีการใช การดูแล บํารุงรักษาและพัฒนาทักษะ
ชางชุมชนใหสามารถซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือน
5.2 เพื่อยกระดับฝมือชางชุมชน พัฒนาทักษะอาชีพการซอมบํารุงและเสริมสรางประสบการณดานการ
บริหารจัดการแกชางชุมชน สงเสริมการรวมกลุมชางชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานเครือขายความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล และพัฒนาศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนใหเกิดความยั่งยืน
5.3 เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการถายทอดความรู และพัฒนา
สุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมและตอยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพของ
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กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เสริมสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพรวมทั้งการรับรองคุณภาพสินคาเบื้องตน
5.4 เพื่อลดรายจายของประชาชน โดยการยืดอายุการใชงานของเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการประกอบอาชีพ
และอุปกรณที่ใชในครัวเรือน
5.5 เพื่อลดการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือน ที่นํามาใชในการดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมืออุปกรณใน
การประกอบอาชีพ
5.6 เพื่อเพิ่มประสบการณและความเชื่อมั่นใหกับนักเรียน นักศึกษา ในการออกไปปฏิบัติงานในชุมชน
5.7 เพื่อไดปฏิบัติงานในสถานที่จริง และไดพัฒนาทักษะใหมีความสารถ มีประสบการณ มีสมรรถนะและ
ความพรอม สรางชองทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
5.8 เพื่อประชาชนไดรับความรูเรื่องการบํารุงรักษา การซอมบํารุงเบื้องตน และการยืดอายุการใชงาน
เครื่องมือ เครื่องจักรในการประกอบอาชีพ และอุปกรณการดํารงชีวิตประจําวัน
5.9 เพื่อชุมชนไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ และมาตรฐานคุณภาพ
สินคา
5.10 เพื่อชางชุมชนไดรับการพัฒนาและยกระดับ โดยการเพิ่มทักษะจากการฝกปฏิบัติจริง กับทีมชางซอม
ประจําศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน ในการใหบริการซอมแซม บํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการ
ประกอบอาชีพ และเครื่องใชในครัวเรือนของชุมชนอยางยั่งยืน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 600 คน
6.1.2 จํานวนอุปกรณประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือนไมนอยกวา 200 ชิ้น
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดฝกปฏิบัติงานจริง จากสถานการณจริง
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาสามารถซอมอุปกรณประกอบอาชีพ เครื่องใชในครัวเรือนจนสามารถกลับมา
ใชไดดังเดิมและไดมาตรฐาน
6.2.3 ชุมชนไดความรูในการซอมอุปกรณ
6.2.4 ชุมชนเกิดความพอใจ สรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ประสานชุมชนเพื่อขอบุคคลเขาเปนชางชุมชนและเครือขายชุมชน
7.2 ทําความเขาใจกับชางชุมชนและเครือขายพรอมทั้งใหความรู
7.3 ดําเนินงานตามโครงการโดยใชสถานที่ อบต. ทั้ง 4 อบต. ในชวงเวลาเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2558
7.4 รายงานผลโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจายอื่น
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น (ตามนโยบาย) บาท ไดแก
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9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ชางชุมชน 4 คน ประชาชนผูรับบริการ 50 คน ไดรับความรู พัฒนาทักษะในการใช การดูแลรักษาและ
ซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการประกอบอาชีพและเครื่องใชในครัวเรือนไมต่ํากวา 50 รายการ จํานวน
ไมต่ํากวา 200 ชิ้น และสรางมูลคาเพิ่ม พัฒนานวัตกรรมตอยอดโดยใชเทคโนโลยี และเสริมสรางมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน 1 กลุมอาชีพ
9.2 มีศูนยซอมสรางเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 4 ศูนย
9.3 นักเรียน นักศึกษา จํานวนไมนอยกวา 26 คน มีความรู ทักษะ ประสบการณ และความเชื่อมั่นในการ
ประกอบอาชีพ
9.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง มีจํานวนประชาชนผูรับบริการไมต่ํากวา 50 คน และ
ยกระดับฝมือชางชุมชนไมต่ํากวา 4 คน รวมทั้งเครือขายความรวมมือระหวางสถานศึกษา ชุมชน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีความรูและทักษะในการดูแล รักษา และซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณการ
ประกอบอาชีพ เครื่องใชในครัวเรือนและสุขอนามัยพื้นฐาน สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนอยางยั่งยืน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
10.2 จากการสังเกต
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โครงการที่ 15
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการบูรณาการคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน นักศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และโครงการ
เยาวชนคนดีศรีอาชีวะของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติกิจกรรมขององคการวิชาชีพฯ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาใหเปน “คนดี”
ควบคูไปกับการเรียนรู ดานวิชาการ จึงเปนการสมควรที่จะจัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขึ้นทุก
สถานศึกษา เพื่ อเป า หมายในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพออกสูสังคม ตามกระแสสังคมภายใตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาตนเองตรงตามลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนด
5.2 เพื่อสนองนโยบายตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 คุณลักษณะที่พึงประสงคของกรมอาชีวศึกษา
และโครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ
5.3 เพื่อการเสริมสรางการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ ออกสูสังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
5.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา ระดับ ปวช.1 250 คน รวมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดําเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จํานวน 250 คนรวมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาตนเองตรงตามลักษณะที่พึงประสงค และมีจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนให
เปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 16
โครงการลูกเสือบริการชุมชน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๓๒ จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพ และคุณลักษณะที่พึงประสงค นอกเหนือจากกระบวนการ
พัฒนาดานวิชาการ การเรียนการสอน แลวการพัฒนานักเรียน นักศึกษาดานการมีจิตอาสาเปนอีกกระบวนการ
หนึ่งในการพัฒนาผูเรียน ใหมีความพรอมในการเตรียมเขาสู การดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับคติพจน ของลูกเสือวิสามัญ ที่วา บริการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการ ลูกเสือบริการชุมชนขึ้นเพื่อสงเสริมให ลูกเสือวิสามัญมีจิตอาสาและเตรียมความ
พรอมสูการเปนเยาวชนที่ดีตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหลูกเสือวิสามัญ มีจิตอาสา และเปนคนดีของสังคมตอไป
5.2 เพื่อสนองนโยบายตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ๒๕๕๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคของกรมอาชีวศึกษา
และโครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ
5.3 เพื่อการเสริมสรางการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ ออกสูสังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
5.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ลูกเสือวิสามัญ ไดรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 200 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษามีจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม
6.2.2 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานองคการวิชาชีพระดับภาค
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดําเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ลูกเสือวิสามัญ ไดรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 200 คน
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมโครงการลูกเสือบริการชุมชน โดยเฉลี่ย 80%
9.3 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานองคการวิชาชีพระดับภาค
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 17
โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๓๒ จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มุงเนนใหนักเรียนเปนคนดี เปนคนเกง
มีชีวิตอยูอยางเปนสุข ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดกําหนดกิจกรรมซึ่งมีเปาหมายพัฒนาให
นักเรียน นักศึกษาเปนคนดี และมีความสุข โดยกําหนดในรูปกิจกรรมแผนพัฒนาคนดีและคนเกง ใหผูเรียนเปนที่
สําเร็จการศึกษาเปนผูที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตรงตามความตองการของสังคมและตลาดแรงงาน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเปนคนดี และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สังคมตองการ
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ไดรับการพัฒนาการเรียน รูดวยตนเอง จํานวน
700 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเฉลี่ย 100%
6.2.2 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานองคการวิชาชีพระดับภาค
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดําเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ไดรับการพัฒนาการเรียน รูดวยตนเอง จํานวน 700 คน
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยเฉลี่ย 100%
9.3 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานองคการวิชาชีพระดับภาค
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 18
โครงการแขงขันกีฬาภายใน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.3 ระดับคุณภาพในการสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ,
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 ไดกลาวถึงพระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในทุกดานและมีความสุข ดังนั้น เพื่อใหผูเรียนมีการ
พัฒนาในทุกดาน ทั้งดานองคความรู ซึ่งไดรับการเรียนการสอนและทักษะทางดานสังคมการแสดงออกในพฤติกรรมที่
ถูกตอง วิทยาลัยฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมกิจกรรมดานดนตรี กีฬา นันทนาการ และการแสดง เพื่อ
เปนการสรางโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความสามารถพิเศษ ภาวะผูนํา และคุณลักษณะอันพึงประสงค
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ รูจักการทํางานเปนทีมและสรางทักษะการอยูรวมกันในสังคม
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหางไกลอบายมุข
5.3 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางดานรางกาย อารมณ มีน้ําใจเปนนักกีฬาเปนผูนําและผูตามที่ดี
5.4 เพื่อเปนชองทางพิเศษ (Fast Track) สงเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางดานดนตรี
กีฬา นันทนาการ และการแสดง
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา จํานวน 700 คน รวมโครงการแขงขันกีฬา
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมดานสุนทรียภาพ (ดนตรี กีฬา นันทนาการ)
6.2.2 นักเรียน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ สังคม
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดําเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการแขงขันกีฬา
9.2 นักเรียน นักศึกษาจะไดมีความสามัคคีและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 19
โครงการฝกอบรมวิชาการเดินทางไกลอยูคายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ,
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เปนการจัดกิจกรรมที่มุงสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ใหแกผูเรียน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดมอบหมายใหสถานศึกษาในสังกัด จัด
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ใหแกนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกประเภทวิชา โดยใหมีการบูรณา
การคุณลักษณะที่พึงประสงคในการจัดกิจกรรม ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนคุณธรรม จริยธรรม และสอนใหลูกเสือ
เปนคนดี ชวยเหลือตนเองและสังคม ตลอดจนไดพัฒนาตนเองในดานความเปนผูนําที่ดีตอไปในอนาคต การจัด
กิจกรรมลูกเสือในแตละปการศึกษานั้น จะสมบูรณตามระเบียบกําหนดไดนั้น ลูกเสือตองไดรับการจัดกิจกรรมเขา
คายลูกเสือวิสามัญ เพื่อใหลูกเสือไดนําความรูจากการเรียนรูมาตลอดปการศึกษามาปฏิบัติจริง ในการเขาคาย
ลูกเสื อได นอกจากการจั ดเข าค า ยลู กเสือวิส ามัญ แลว สถานศึกษายังสามารถบูร ณาการกิจ กรรมเสริมสราง
คุณลักษณะที่พึงประสงคตาง ๆ เขาในการจัดกิจกรรมเขาคายลูกเสือวิสามัญไดอีกดวย
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหลูกเสือไดเรียนรู ฝกฝนตนเองและมีระเบียบ วินัย
5.2 เพื่อใหลูกเสือมีประสบการณเกี่ยวกับวิชาลูกเสือตามหลักสูตรกําหนด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จํานวน 250 คน เขารวมกิจกรรมเขาคาย
ลูกเสือวิสามัญ ประจําปการศึกษา 2557
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีการพัฒนาศักยภาพของลูกเสือ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดําเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 86,100 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ลูกเสือไดรับการพัฒนาการเรียนรูดานลูกเสือ มีระเบียบ วินัย จํานวน 258 คน
9.2 ลูกเสือสามารถนําความรูที่ไดรับประยุกตใชในการดํารงชีวิตตอไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 20
โครงการทําบุญวันขึ้นปใหม
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ ๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๓๒ จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เพื่ อ เป น การบู ร ณาการคุ ณลั กษณะที่พึ งประสงคข องนั กเรีย น นัก ศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึ กษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และ
โครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหเปนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติกิจกรรมขององคการวิชาชีพฯ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาใหเปน
“คนดี” ควบคูไปกับการเรียนรู ดานวิชาการ จึงเปนการสมควรที่จะจัดใหมีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมขึ้น
ทุกสถานศึ กษา เพื่ อเป า หมายในการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพออกสูสังคม ตามกระแสสังคมภายใตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาตนเองตรงตามลักษณะที่พึงประสงคที่กําหนด
5.2 เพื่อสนองนโยบายตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 คุณลักษณะที่พึงประสงคของกรมอาชีวศึกษา
และโครงการเยาวชนคนดีศรีอาชีวะ
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5.3 เพื่อการเสริมสรางการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ ออกสูสังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
5.4 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา มีจิตสํานึกที่ดีตอการดํารงตนตาม วัฒธรรมประเพณีไทย ที่ดีงาม
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก รวมโครงการ จํานวน 700 คน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมโครงการทําบุญวันขึ้นปใหม โดยเฉลี่ย 80%
6.2.2 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานองคการวิชาชีพระดับภาค
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดําเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก รวมโครงการ จํานวน 700 คน เขารวมโครงการ
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดเขารวมโครงการทําบุญวันขึ้นปใหม โดยเฉลี่ย 80%
9.3 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานองคการวิชาชีพระดับภาค
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 21
โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับภาค และระดับชาติ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ ๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๓๒ จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 ไดกลาวถึงพระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพในทุกดานและมีความสุข ดังนั้น เพื่อใหผูเรียนมีการ
พัฒ นาในทุ กด า น ทั้ งด า นองค ความรู ซึ่ งได รับ การเรีย นการสอนและทั กษะทางดานสังคมการแสดงออกใน
พฤติกรรมที่ถูกตอง วิทยาลัยฯ จึงเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมกิจกรรมดานดนตรี กีฬา นันทนาการ และ
การแสดง เพื่อเปนการสรางโอกาสใหนักเรียน นักศึกษา ไดแสดงความสามารถพิเศษ ภาวะผูนํา และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ รูจักการทํางานเปนทีมและสรางทักษะการอยูรวมกันในสังคม
5.2 เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และหางไกลอบายมุข
5.3 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางดานรางกาย อารมณ มีน้ําใจเปนนักกีฬาเปนผูนําและผูตามที่ดี
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5.4 เพื่อเปนชองทางพิเศษ (Fast Track) สงเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางดานดนตรี
กีฬานันทนาการ และการแสดง
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก รวมโครงการ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬา โดยเฉลี่ย 80%
6.2.2 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานองคการวิชาชีพระดับภาค
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 ดําเนินการตามโครงการ
7.4 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครนายก รวมโครงการ
9.2 นักเรียน นักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬา โดยเฉลี่ย 80%
9.3 ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานองคการวิชาชีพระดับภาค
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 22
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเตรียมรับการประเมินหนวยมาตรฐานองคการวิชาชีพฯ
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ ๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๓๒ จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานการประเมินหนวยมาตรฐานองคการ
วิชาชีพดีเดน เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งไดกําหนด เกณฑการประเมิน
เปน 3 สวนคือ ดานสํานักงาน ดานแผนพัฒนาคนดีและมีความสุข แผนพัฒนาคนเกงและมีความสุข และดาน
คุณภาพการดําเนินงาน
ดังนั้นในการเตรียมรับการประเมินจึงจําเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณ เพื่อพัฒนาสํานักงานองคการ
วิชาชีพฯใหมีความพรอมและไดผานมาตรฐานการประเมิน
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาองคการวิชาชีพฯ หนวยวิทยาลัยการอาชีพนครนายกใหมีความพรอม
5.2 เพื่อใหไดรับการรับรองมาตรฐานในระดับดีขึ้นไป
5.3 เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะกรรมการองคการวิชาชีพและชมรมวิชาชีพมีสํานักงานที่มีความพรอมในการปฏิบัติงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ไดรับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการประเมิน
6.2.2 การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทุกโครงการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 ดําเนินการตามโครงการ
7.4 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 สถานศึกษาดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพของ
9.2 ไดรับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการประเมิน
9.3 การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทุกโครงการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
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โครงการที่ 23
โครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัติย
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ดานการปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับคุณภาพในการปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย สงเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ) ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
จากความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในยุคปจจุบัน เนื่องมาจากการหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรม
ของชาติตะวันตก สงผลใหเยาวชนเลียนแบบนํามาใชปฏิบัติจนคิดวาเปนประเพณีอันเดียวกันกับประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยเราไป ซึ่งสิ่งนี้จะสงผลทําใหชนชาติไทยของเราตองสูญเสียประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามตาง ของชนชาวไทยไป ดังนั้นในหลักการของ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดตระหนักในความ
เปนไปดังกลาวและจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงไดตราไวใน พ.ร.บ. มาตรา 23(3) ไววา ในการจัดการศึกษาในทุก
ระบบ ตองมุงเนนความรูเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญาไทยไว
เปนหลักในการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนั้น เพื่อธํารงไวซึ่งศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น
จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นและเพื่อสนองตอ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อีกทางหนึ่ง
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5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหเยาวชนไดรวมอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนมรดกสืบไป
5.2 เพื่อเปนการฝกใหเยาวชน เปนผูรูจักออนนอมถอมตน รูจักกตัญูกตเวทิตาคุณตอสิ่งที่มีพระคุณหรือผูมี
พระคุณ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา รวมโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัติย
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา พระมหากษัตริยที่ดีงาม
ของชาติไทยใหเปนมรดกสืบไป
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดําเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท ไดแก
8.1 คาตอบแทนใชสอยวัสดุ
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา รวมโครงการวันสําคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัติย
9.2 นักเรียน นักศึกษาไดเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา พระมหากษัตริยที่ดีงามของ
ชาติไทยใหเปนมรดกสืบไป
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 24
โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2. คณะกรรมการองคการวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย
3. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา :
ยุทธศาสตรที่ 1 “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การสรางเครือขายและสงเสริมความรวมมือ”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต”
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ ๓. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ ๓๒ จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การประกันคุณภาพภายนออก : กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ 15 ผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- พันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ขอ 2 “ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาใหมีคุณธรรม
จริยธรรม และมีคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง”
- ความสอดคลองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 หวง 2 เงื่อนไข สมดุล 4 มิติ)ความพอประมาณ,
ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดีในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการความ
เสี่ยง เพื่อใหสถานศึกษาสามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนขององคกรไดอยางบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
การจัดทําแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานศึกษาจึงเปนแนวทางในการคนหาและระบุความ
เสี่ยงที่มีอยูในสถานศึกษา เพื่อนําปญหาที่เกิดจากการระดมสมองของคณะครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา มาจัดทํา
เปนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เปนการปองกันมิใหเกิดความสูญเสีย หรือผลกระทบเชิงลบตอวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อระดมสมองจากคณะครู ผูบริหาร ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ระบุความเสี่ยงของสถานศึกษา
5.2 เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ
5.3 เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
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6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 คณะกรรมการองคการวิชาชีพและชมรมวิชาชีพรวมประชุมเขียนแผนฯ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 สถานศึกษาผานการประกันคุณภาพภายนอกเรื่องการบริหารจัดการความเสียง
6.2.2 การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทุกโครงการ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 จัดทําโครงการ
7.2 เสนอขออนุมัติโครงการ
7.3 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.4 ดําเนินการตามโครงการ
7.5 สรุปและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 สถานศึกษาดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพสงผลตอคุณภาพของผูเรียน
9.2 สถานศึกษาผานการประกันคุณภาพภายนอกเรื่องการบริหารจัดการความเสียง
9.3 การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงคทุกโครงการ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ใชแบบประเมินความพึงพอใจ
10.2 สังเกตพฤติกรรมขณะผูเรียนเขารวมกิจกรรม
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โครงการที่ 25
โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
2.

3.

4.

5.

6.

งานสงเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- นโยบายของ สอศ. ดานการสงเสริมผูประกอบการใหม และสงเสริมการหารายไดระหวางเรียน
- ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ขอ 8 สงเสริมใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใชในการเรียนการสอน เสริมสรางทักษะการ
เปนผูประกอบการ
- ยุทธศาสตรที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหประชาชนในการสรางงานสรางรายได
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
โครงการส งเสริ มการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษาเปนโครงการหนึ่งที่ สํ านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการจากการสรางความตระหนัก
และพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหมีทักษะการเปนผูประกอบการใหม และสามารถทําธุรกิจไดโดยบูรณาการ
รวมกับโครงการอุดหนุนการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน อันจะสงผลใหผูเรียน
อาชีวศึกษาเปนผูประกอบการใหม
วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบอาชีพอิสระในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางแรงจูงใจหรือทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ
5.3 เพื่อสนับสนุน สรางโอกาสใหผูเรียนไดมีธุรกิจเปนของตนเอง
5.4 เพื่อผลักดันใหเกิดธุรกิจใหม และเพิ่มความแข็งใหกับชุมชน
5.5 เพื่อเตรียมความพรอมใหแกผูเรียนที่มีกิจสืบทอดกิจการ
5.6 เพื่อเสริมสรางศักยภาพครูใหมีองคความรูดานการเปนผูประกอบการ และการจัดการศึกษาดานธุรกิจ
เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 ผูเรียนมีธุรกิจเปนของตนเองอยางนอย 1 ธุรกิจ
6.1.2 ครูไมนอยกวา 1 คน ไดรับการเสริมสรางศักยภาพดานการเปนผูประกอบการ และการจัด
การศึกษาดานธุรกิจ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการทําธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
6.2.2 ผูเรียนที่เขารับการอบรมออกไปประกอบอาชีพอิสระได
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 ดําเนินงานตามโครงการ
7.3 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ รายจายอื่น
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น (ตามนโยบาย) บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในการทําธุรกิจและการเปนผูประกอบการ
9.2 ผูเรียนที่เขารับการอบรมออกไปประกอบอาชีพอิสระได
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 ติดตามประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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โครงการที่ 26
โครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

งานสงเสริมผลิตผลการคาและการประกอบธุรกิจ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและสงเสริม
การเรียนรูตลอดชีวิต
- พันธกิจ : ขอ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหทั่วถึง เสมอภาค
- มาตรฐานการประกันคุณภาพ มาตรฐานที่ 4 ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดี
ในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพนั้น มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ
ปฏิบัติสงเสริมใหคิดเปนและสามารถนําไปจําหนายเพื่อเปนการสรางรายไดซึ่งเปนการนําไปสูการประกอบอาชีพ
อิสระตอไป
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ไดดําเนินการจัดทําโครงการหารายไดระหวางเรียนของนักเรียน
นักศึกษาที่ยากจน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน การมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายไดระหวางเรียน โดย
จะชวยใหนักเรียน นักศึกษา ไดใชความรู ในวิชาชีพใหไดผลในการปฏิบัติจริง คิดเปน ทําเปน รูจักใชเวลาวางให
เปนประโยชนและ เพื่อเปนการแบงเบาภาระคาใชจายผูปกครอง
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อฝกทักษะ การเปนผูประกอบการ
5.1 เพื่อเสริมสรางประสบการณวิชาชีพใหแกนักเรียน นักศึกษา
5.2 เพื่อเปนการสรางโอกาสในการหารายไดระหวางเรียน
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีนักเรียน นักศึกษาเขารวมดําเนินธุรกิจจํานวน 2 ธุรกิจ
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 นักเรียน นักศึกษาไดประสบการณจากการดําเนินธุรกิจจริง

91
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.3 ดําเนินการตามโครงการ
7.4 ติดตามและประเมินผล
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น (ตามนโยบาย) บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 นักเรียนฝกทักษะการเปนผูประกอบการ
9.2 นักเรียน นักศึกษา สามารถสรางทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง
9.3 นักเรียน นักศึกษา มีรายไดระหวางเรียน และสามารถแบงเบาภาระคาใชจาย
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบรายงานสรุปผลการประกอบธุรกิจ
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โครงการที่ 27
โครงการนวัตกรรม วิจัย สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 35, 36, 37, 38
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน ตัวบงชี้ที่ 4, 5
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ การวิจัย หุนยนตอาชีวศึกษาและโครงงานของนักเรียน-นักศึกษา เปนการบูรณา
การความรู ทักษะเทคโนโลยี สภาพแวดลอม จากการเรียนการสอนออกมาเปนชิ้นงาน จึงถือไดวาเปนเรื่องที่ตอง
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนการพัฒนาใหครู นักเรียน-นักศึกษาใหมีความ
ริเริ่มสรางสรรคผลงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อสงเสริมนวัตกรรม หุนยนตอาชีวศึกษา
5.2 เพื่อสงเสริมการจัดทําสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมของแผนกวิชา
5.3 เพื่อสงเสริมใหมีการทําวิจัยทั้งครู นักเรียน-นักศึกษา
5.4 เพื่อสงเสริมการเผยแพรงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 โครงการจัดทําหุนยนต แขนกลอุตสาหกรรม 1 ทีม
6.1.2 โครงการจัดทําหุนยนตเพื่อเขารวมการแขงขันหุนยนต ดวยระบบปฏิบัติการ Android 2 ทีม
6.1.3 โครงการจัดทําหุนยนต ABU 1 ทีม
6.1.4 โครงการจัดทําหุนยนตกูภัย 1 ทีม
6.15 โครงการสงเสริมทุนการจัดทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 16 ผลงาน
6.1.6 โครงการจัดทําทําเนียบวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมการศึกษา 20 เลม
6.1.7 โครงการเผยแพรและรวมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานวิทยาศาสตรสู
ภายนอก 4 ผลงาน
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ผลงานสิ่งประดิษฐฯ สามารรถนําไปพัฒนาตอยอดสูการใชงาน และจําหนายในเชิงพาณิชย และ
สามารถแขงขันไดในระดับสากล
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
7.4 ดําเนินงานตามโครงการ
7.5 สรุปและรายงานผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น (ตามนโยบาย) บาท ไดแก
8.1 โครงการจัดทําหุนยนต แขนกลอุตสาหกรรม 1 ทีม
8.2 โครงการจัดทําหุนยนตเพื่อเขารวมการแขงขันหุนยนต ดวยระบบปฏิบัติการ Android 2 ทีม
8.3 โครงการจัดทําหุนยนต ABU 1 ทีม
8.4 โครงการจัดทําหุนยนตกูภัย 1 ทีม
8.5 โครงการสงเสริมทุนการจัดทําวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 16 ผลงาน
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท ไดแก
8.6 โครงการจัดทํา ทําเนียบวิจัย สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมการศึกษา 20 เลม เปนเงิน 5,000 บาท
8.7 โครงการเผยแพรและรวมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ งานวิจัย และโครงงานวิทยาศาสตรสูภายนอก
4 ผลงาน เปนเงิน 5,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โครงการ แผนกวิชาละ 16 ผลงาน/ป
9.2 สงผลงานเขารวมประกวดแขงขันในระดับตาง ๆ แผนกวิชาละ 2 ผลงาน
9.3 ครูมีผลงานในการวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่องตอ 1 ภาคเรียน
9.4 การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 28
โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ
ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 5 นวัตกรรมและการวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 35 จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจัยและโครงงาน
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล, เงื่อนไขความรู
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญที่เนนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวของกับครูผูสอนโดยตรง ดังนั้นครูในยุคปจจุบัน จึงตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหเปนผูรอบรู
และสามารถทําวิจัยได การวิจัยในชั้นเรียนเปนนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง นํามาใชเพื่อแกปญหาในชั้นเรียน ประโยชน
ทําวิจัยไมเพียงแตจะชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพแตยังชวยพัฒนาวิชาชีพครูใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดีขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อพัฒนากระบวนการ คิดและจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของครู นักเรียน นักศึกษาใหสามารถจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ แลวนําไปใชใหเกิดประโยชนกับชุมชน ใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปดการเรียน
การสอนและจัดทํารูป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 อบรมใหความรูสนับสนุนการทํา
6.1.2 ทํารูปเลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 ครูผูสอนสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการทําวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
7.3 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
7.4 ดําเนินงานตามโครงการ
7.5 สรุปและรายงานผล
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8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000 บาท ไดแก
8.1 อบรมใหความรูสนับสนุนการทํา 20,000 บาท
8.2 ทํารูปเลม 5,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ครูผูสอนนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการทําวิจัย
9.2 ครูผูสอนทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 29
โครงการพัฒนาสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 4 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนและการเรียนรูอยางจริงจัง รวมทั้งการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางกวางขวาง
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน :
ตัวบงชี้ที่ 5 นักศึกษาสามารถใชงานอินเตอรเน็ตทุกที่ภายในวิทยาลัย 100%
ตัวบงชี้ที่ 18 สงเสริมบรรยากาศในการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 23 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 38 เปนชองทางในการเผยแพรผลงาน
ตัวบงชี้ที่ 39 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ตัวบงชี้ที่ 41 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการใชสารสนเทศ
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ
ความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดถูกนํามาใชในการจัดการบริหารตามสวนตางๆ รวมถึงวิทยาลัย
การอาชีพนครนายกดวย ดังนั้นโครงการนี้ จะเปนการพัฒนาระบบบริหารการจัดการทั้งองคกร โดยใชระบบ
สารสนเทศเปนหลักโดยมีโครงการพัฒนาดังนี้
- ขยายระบบสัญญาณเครือขายเพิ่มเติม ในจุดที่อับสัญญาณอินเตอรเน็ต
- เพิ่มความเร็วสัญญาณอินเตอรเน็ตภายในองคกร
- อบรมบุคลากร/ศึกษางานระบบสารสนเทศ
- ซอมบํารุงระบบเครือขายใหใชงานไดอยูเสมอ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการภายในวิทยาลัยการอาชีพนครนายกใหเกิดประโยชน
สูงสุด
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีระบบสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับงานบริหารองคกร การเรียน การสอน การวิจัย
และการบริการทางวิชาการ
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6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีระบบสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับงานบริหารองคกร การเรียน การสอน การวิจัย
และการบริการทางวิชาการ
6.2.2 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการองคความรูในองคกร
6.2.3 บุคลากรในองคกรมีชองทางเพิ่มในการทํางานรวมกันสะดวก ไมจํากัดเวลา สถานที่
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เขียนโครงการ
7.2 จัดทํารายการจัดซื้อ
7.3 จัดซื้อ ติดตั้ง ประกอบ
7.4 ตรวจสอบ ทดลองใชงาน
7.5 สรุปผลการดําเนินงาน
7.6 ระยะเวลา พฤศจิกายน 2558 – มิถุนายน 2559
7.7 สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 93,400 บาท ไดแก
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีระบบสารสนเทศบนเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับงานบริหารองคกร การเรียน การสอน การวิจัย และ
การบริการทางวิชาการ
9.2 มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการองคความรูในองคกร
9.3 บุคลากรในองคกรมีชองทางเพิ่มในการทํางานรวมกันสะดวก ไมจํากัดเวลา สถานที่
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
10.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา
10.3 สรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 30
โครงการเตรียมความพรอมการประเมินภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ นางจงจิต บูรณศรี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. ลักษณะโครงการ  โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สอดคลองกับยุทธศาสตรของ สอศ. ยกระดับคุณภาพผูเรียน สงเสริมศักยภาพสถานศึกษา
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 6
วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) โดยที่มาตรฐาน 47 กําหนดใหมีระบบของการ
ประกั นคุ ณภาพการศึ กษาเพื่อพัฒ นาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดว ยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการเมินคุณภาพภายนอก งานประกันคุณภาพฯ จึงจัดเตรียมความพรอม เพื่อใช
ในการจัดเก็บขอมูลใหเปนปจจุบันรองรับในการตรวจประเมินจากภายใน โดยหนวยงานตนสังกัด และเพื่อเปนการ
พัฒนางานในดานอื่นๆ จะสงผลใหการบริหารจัดการและ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อจัดเตรียมเอกสารความพรอมรับการประเมินภายในตนสังกัด
5.2 เพื่อใหการประเมินภายในตนสังกัดเปนไปอยางเรียบรอย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1. เชิงปริมาณ
6.1.1 แฟมใสเอกสาร
6.1.2 วัสดุในการจัดทําเพื่อเตรียมความพรอม
6.2. เชิงคุณภาพ
6.2.1 จัดเตรียมเอกสารเปนระเบียบเรียบรอย
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
7.2 แตงตั้งคณะกรรมการ
7.3 ดําเนินงานตามโครงการ
7.4 ติดตามผลและประเมินผล
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท ไดแก
8.1 วัสดุสํานักงาน
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ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 ไดพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
9.2 ไดเตรียมความพรอมในการเก็บรวบรวมขอมูล
9. การติดตาม และการประเมินผล โครงการ
10.1 แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
10.2 แบบสอบถาม
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โครงการที่ 31
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวน
รวมของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา
- พันธกิจที่ 1 บริหารหนวยงานภายในอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบ PDCA อยางตอเนื่อง
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดี
ในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานเพื่อใหสอดคลองตามพันธกิจของทางวิทยาลัย และเปนแนวทางเดียวกัน ทําให
เกิดผลประโยชนตอหนวยงานมากที่สุด จึงตองมีแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเปนกรอบทิศทางในการบริการ
จัดการภายในวิทยาลัยฯ ใหไปสูเปาหมายที่ตองการ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีแผนปฏิบัติการประจําปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามแผนที่วางไว อยางเปนรูปธรรม
5.2 เพื่อใหวิทยาลัยฯ มีเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเปาหมาย
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 มีแผนปฏิบัติการประจําป 50 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีแผนปฏิบัติการประจําปเพื่อควบคุมการใชงบประมาณของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ประชุม วางแผนการดําเนินงาน
7.3 ดําเนินโครงการ
7.4 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
7.5 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวช.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ไดแก
8.1 วัดสุอุปกรณในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 5,000 บาท
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 วิทยาลัยฯ มีแผนปฏิบัติการประจําป จํานวน 50 เลม
9.2 ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 100
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 สรุปรายผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
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โครงการที่ 32
โครงการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
1. ชื่อบุคคล/หนวยงานรับผิดชอบ
งานวางแผนและงบประมาณ ฝายแผนงานและความรวมมือ
2. ลักษณะโครงการ
 โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
 โครงการตามภาระงานประจํา
 โครงการพิเศษ (ไมใชงบประมาณ สอศ.)
3. ความสอดคลอง/เชื่อมโยง/ภายใต ยุทธศาสตร นโยบาย จุดเนน และมาตรการ
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา : ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝกอบรมวิชาชีพใหมีคุณภาพมาตรฐาน
- มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน : มาตรฐานที่ 6 ภาวะผูนําและการจัดการ
ขอกําหนดที่ 6.1 ใชภาวะผูนําและการมีวิสัยทัศนของผูบริหารในการผสมผสานความรวมมือของบุคลากร
ในสถานศึกษา และหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 39 ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวม
ของประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได
- การประกันคุณภาพภายนอก : กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๑๔ ผลการพัฒนาตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และจุดเนนและจุดเดนของสถานศึกษา
- พันธกิจที่ 1 บริหารหนวยงานภายในอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบ PDCA อยางตอเนื่อง
- ความสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุมกันที่ดี
ในตนเอง, เงื่อนไขความรู, เงื่อนไขคุณธรรม
4. สภาพปจจุบัน/หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เปนการดําเนินงานตามนโยบายของวิทยาลัยฯ การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป จะทําใหวิทยาลัยฯ ไดทราบถึงปญหา อุปสรรค รวมทั้งแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ยังไมมีความชัดเจน เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานในปตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อใหทราบปญหา อุปสรรคตาง ๆ ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
6. เปาหมาย และตัวชี้วัดสําเร็จ
6.1 เชิงปริมาณ
6.1.1 รายงานผลปฏิบัติการประจําป จํานวน 50 เลม
6.2 เชิงคุณภาพ
6.2.1 มีรายงานผลปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7. กิจกรรมและหรือขั้นตอนดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่
7.1 ขออนุมัติโครงการ
7.2 ดําเนินโครงการ
7.3 สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ

103
8. งบประมาณ/ทรัพยากร และแหลงที่มา การดําเนินโครงการ
จากเงิน งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบ ปวส.
เปนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท ไดแก
8.1 วัดสุอุปกรณในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
9. ผลที่คาดวาไดรับ
9.1 มีการดําเนินการโครงการที่ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบทุกโครงการ
9.2 มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําป รอยละ 100
10. การติดตาม และการประเมินผลโครงการ
10.1 แบบสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดําเนินงาน ตามภาระงานประจํา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใชจายเงิน
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก
หนวย : บาท
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59 Jul-59 Aug-59 Sep-59 รวมเปนเงิน

รวมทั้งสิ้นเปนเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจํา
1.1 งบดําเนินงาน
1.2 งบลงทุน
- คาครุภัณฑ
- คาสิ่งกอสราง

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
2.1 โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
2.2 โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพ
2.3 โครงการสงเสริมยกยองครูดี ครูเกง
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
2.4 โครงการเรียนรูจากประสบการณจริง
2.5 โครงการหองสมุดและศูนยการเรียนรูดวย

ตนเองเคลื่อนที่

1,330,000

1,330,000

672,000

งานประชาสัมพันธ

20,000

20,000

20,000

วิชาการ
วิชาการ

50,000
12,000

50,000

50,000

งานอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
งานวิทยบริการฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

12,000

12,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

2.6 โครงการจัดหาอุปกรณ สื่อการสอนของ

ครูวิทยาลัยการอาชีพนครนายก
2.7 โครงการเตรียมความพรอมดานสื่อการ
สอนของแผนกบัญชี ในสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สูอาเซียน
2.8 โครงการพัฒนาชุดเครื่องเสียงชวยสอน
2.9 โครงการพัฒนาสื่อการสอนดวย

คอมพิวเตอรพกพาระบบสัมผัส
2.10 โครงการพัฒนาครูสามัญสัมพันธสูนักวิจัย
2.11 โครงการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก

โมเดล (N-VEC MODEL)
2.12 โครงการอาชีวบริการวิชาชีพเคลื่อนที่
2.13 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
นักศึกษาใหม
2.14 โครงการลูกเสือบริการชุมชน
2.15 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
2.16 โครงการแขงขันกีฬาภายใน
2.17 โครงการเขาคายลูกเสือและเดินทางไกล
2.18 โครงการทําบุญวันขึ้นปใหม
2.19 โครงการแขงขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับ
ภาค+ ชาติ
2.20 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณเตรียมรับ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใชจาย
งานสื่อการเรียนการ
สอน
แผนกวิชาบัญชี

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59 Jul-59 Aug-59 Sep-59 รวมเปนเงิน
25,000

25,000 25,000
10,000

7,500
2,000

แผนกวิชา
แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส
แผนกวิชาสามัญ
สัมพันธ
งานกิจกรรมนักเรียน

160,000

งานโครงการพิเศษฯ
งานแนะแนวฯ

15,000
50,000

งานกิจกรรมนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน
งานกิจกรรมนักเรียน

5,000
3,000
30,000
86,100
3,000
10,000

งานกิจกรรมนักเรียน

5,000

10,000

10,000

7,500

7,500
2,000

2,000

160,000

160,000

15,000

15,000

50,000

50,000

5,000

5,000
3,000

3,000
30,000

30,000

86,100

86,100
3,000

3,000
10,000

10,000
5,000

5,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

2.21 โครงการวันสําคัญชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย
2.22 โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
2.23 โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
2.24 โครงการหารายไดระหวางเรียนของ
นักเรียนนักศึกษาที่ยากจน
2.25 โครงการนวัตกรรม วิจัย สิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหมและหุนยนตอาชีวศึกษา
2.26 โครงการสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียน
2.27 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
2.28 โครงการเตรียมความพรอมการประเมิน
ภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
2.29 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
2.30 โครงการจัดทํารายงานผลและเผยแพร
แผนปฏิบัติการประจําป
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.1 โครงการขยายบทบาทศูนยซอมสรางเพื่อ
ชุมชน (Fix It Center)
3.2 โครงการอาชีวศึกษารวมดวยชวย

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

งานกิจกรรมนักเรียน

3,000

งานกิจกรรมนักเรียน

10,000

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59 Jul-59 Aug-59 Sep-59 รวมเปนเงิน

งานสงเสริมผลิตผลฯ

ตามนโยบาย สอศ.

งานสงเสริมผลิตผลฯ

ตามนโยบาย สอศ.

งานวิจัยฯ

ตามนโยบาย สอศ.

งานวิจัยฯ
งานศูนยขอมูลฯ
งานประกันฯ

10,000
25,000
93,400
7,000

งานวางแผนฯ
งานวางแผนฯ

5,000
5,000

งานโครงการพิเศษฯ
งานโครงการพิเศษฯ

3,000

3,000

10,000

10,000

10,000

10,000
25,000

25,000

93,400

93,400

7,000

7,000
5,000
5,000

5,000
5,000
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ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจาย/รายการ

ชื่อ - สกุล/
งาน/แผนก ที่ใชจาย

งบประมาณ
ที่ใช

แผนการใชจายงบประมาณ ป 2559
Oct-58 Nov-58 Dec-58 Jan-59 Feb-59 Mar-59 Apr-59 May-59 Jun-59 Jul-59 Aug-59 Sep-59 รวมเปนเงิน

4 โครงการพิเศษ (ไมใชเงิน สอศ./
สถานศึกษา)
4.1 โครงการ

……

ภาคผนวก

แผนการจัดซือจัดจางงบประมาณรายจาย งบลงทุน (คาครุภัณฑ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คําชี้แจง * ขอใหสถานศึกษาดาวนโหลดแบบฟอรมไดจากเว็บไซตของสํานักนโยบายและแผนฯ
ที่

สถานศึกษา/หนวยงาน/รายการ จํานวน
ชือสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1

40

ชุดทดลองเปนลําดับขั้น (PLC)

1

หนวย
ราคาตอหนวย
นับ
เครื่อง
เครื่อง

22,000
450,000

รวม
งบประมาณ

ขั้นตอนการดําเนินงาน

จัดซือจัดจาง-ไดผูรับจาง
880,000 ลงนามในสัญญา (ระบุวัน/เดือน/ป)
แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุเงิน)
จัดซือจัดจาง-ไดผูรับจาง
450,000 ลงนามในสัญญา (ระบุวัน/เดือน/ป)
แผนการใชจายงบประมาณ (ระบุเงิน)

ว/ด/ป
ที่คาดวาจะลง

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












