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ส่วนที่ 1
การวิเคราะห์นโยบายสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการและจุดเน้นการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติว า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู อยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู อยางมั่นคง
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู ร วมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมี
ความมั่ น คงทางสั ง คมท ามกลางพหุ สั ง คมและการมี เ กี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป นมนุ ษ ย
ความเจริญเติบ โตของชาติ ความเปนธรรมและความอยู ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประ
โยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยู รวมกันอยาง
สันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่ จ ะบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น และทํ า ใหประเทศไทยพั ฒ นาไปสู อนาคตที่ พึ ง ประสงค นั้ น
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตร
ชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี
การบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก
ภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและ
รั ก ษาไวซึ่ ง ผลประโยชนแหงชาติ และบรรลุ วิสั ย ทัศ น“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ ง ยื น
เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน
ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยู
ในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม
ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเปู าหมายในระยะ ๕ ปี
ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐
ปีโดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ดังนี้
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
เพื่ อ ให้ เ กิ ด บู ร ณาการการพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผล มี ค วามพอประมาณ และมี ร ะบบ
ภูมิคุ้มกัน และการบริ หารจั ดการความเสี่ ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจํา เป็นสํ าหรับการพัฒ นาที่ยั่งยืนซึ่ง
มุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้ กับ ทุกคนในสั งคมได้ดํา เนิ น ชีวิตที่ดีมีความสุ ขและอยู่ร่ว มกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่ง
คั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็ นการเติบโตที่ไม่ทํา ลายสิ่งแวดล้ อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์
ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจํา ชาติว่า
“ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การ
มีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งาน อาหารและน้ํ า
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปีมาเป็นกรอบในการกํา หนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปู าหมายในระดับย่อยลงมา
ควบคู่กับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นยอมรับ
ร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติต่างๆ ทั้งประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและ
บริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปู าหมายใน
สังคมไทย โดยกําหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการ
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พัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็ นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ํา น้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมือง
ไทย พลเมื อ งอาเซี ย น และพลเมื อ งโลก ประเทศไทยมี บทบาทที่ สํ า คั ญ ในเวที น านาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมนํา ดิจิตัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น
มีความเป็นสั งคมประกอบการ มีฐานการผลิ ตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โ ดดเด่นเป็นที่
ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สํา คัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน
ระบบโลจิสติกส์ บริ การด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและ
ปลอดภัย เป็นฐาน อุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม
ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน
และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”
๕. ยึ ด “หลั ก การนํ า ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ใ ห้ เกิ ด ผลสั มฤทธิ์ อ ย่า งจริ งจั ง ใน ๕ ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็ น เปู าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒ นาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลํา ดับแรก
ที่จะกํากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเปู าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติใน
ทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสําคัญกับการใช้
กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการกําหนด
ประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง และการกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการ
สําคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการกําหนดเปูาหมายและตัวชี้วัด
ที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการกําหนดเปูาหมาย
ได้ คํา นึ ง ถึง ความสอดคล้ องกั บ เปู า หมายระยะยาวของยุท ธศาสตร์ ช าติ และการเป็น กรอบกํา กั บ
เปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกํา กับให้สามารถดําเนินการให้เกิดขึ้น
อย่างมีผลสั มฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่
สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกําหนดประเด็น
บูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและ
กําหนดแผนงาน/โครงการสํา คัญในระดับปฏิบัติและกํา หนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับ
สาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญนอกจากนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ยังคงมุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมาก
ขึ้นทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆและกลไกการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกระดับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ลดความซ้ําซ้อน ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และในขณะเดียวกัน ก็เพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
นโยบายของรัฐบาล : ด้านการศึกษา
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ 1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 2)การรักษาความ
มั่นคงของประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพของประชาชน 6) การเพิ่มศัก ยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8)การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกั นปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสํา คัญทั้งการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํา รงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และ
พัฒนากําลั งคนให้เป็น ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการ
2. ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรับเปลี่ ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5
ระบบการกู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ การศึ กษาให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่อ เพิ่ มโอกาสแก่ ผู้ ย ากจนหรื อ ด้อ ยโอกาส
จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้
อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
โรงเรียน
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เ หมาะสมมาใช้ในการ
เรี ย นการสอน เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมือ ช่ ว ยครู ห รื อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เช่ น การเรี ย นทางไกล
การเรี ย นโดยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ปรั บ ระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อ น
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ
7. ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสําคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์และความเป็นไทยนํา ไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํา นึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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แนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล
ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. ภายใน ๑ ปี ให้ เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม (โอกาสการเรียน/
ฝึกอบรมวิชาชีพ)
2. ภายใน ๕ ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3. ภายใน ๑ ปี จะทํ า ให้ ค รู ค รบเกณฑ์ ภายใน ๒ ปี จะทํ า ให้ มี ค รู ป ระจํ า ชั้ น ครบทุ ก ห้ อ ง
ภายใน ๕-๑๐ ปี จะทําให้ครูตรงสาขา
4. ภายใน ๒ ปี จะทํ า ให้ เ ด็ ก เรี ย นท่ อ งจํ า ในสิ่ ง ที่ ค วรจํ า และนํ า สิ่ ง ที่ จํ า ไปฝึ ก คิ ด วิ เ คราะห์
แก้ปัญหาและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิ ตประจําวันได้ครบทุกโรงเรียน (ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์เพื่อการประกอบอาชีพ)
5. ภายใน ๕ ปี จะทําให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน
6. ภายใน ๓ ปี จะยกระดับ ภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภ าษาอังกฤษเพื่อสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวันได้
7. ภายในปี ๒๕๖๐ ปรับระบบการสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการ
จัดการศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ)
8. ภายใน ๑๐ ปี ผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
10. ภายใน ๑๐ ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11. แก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา
1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
2. ม.๔๔ แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
3. ม.๔๔ รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)
6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)
7. ทวิภาคี
8. ทวิศึกษา
9. ทวิวุฒิ
10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C
11. Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา
12. แนะนําวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
13. สร้างความร่วมมือผลิตกําลังคนระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ. อศจ.)
14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
 Re-branding
 Excellent Model School
 Database of Supply and Demand
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 Standard and Certification Center
15. สร้างความยืดหยุ่น ระบบส่ งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญ และสายอาชีพ ระดับ ปวช.
ปวส. ปริญญาตรีในทุกสังกัดทั้ง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ.
16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
17. วิจัย นวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์

แผนภาพที่ 2 ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21

แผนภาพที่ 3 3R8C
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการเฉพาะการอาชีวศึกษา
(รมว.ศธ.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
1.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียน ให้เห็นความสําคัญและเข้าสู่การ
เรียนสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น
1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมกับสํา นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.)เมื่อจบการศึกษาแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษารับรอง 2 ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
1.3 ร่ ว มมื อกั บ สถานประกอบการในการจั ด การศึ ก ษาระหว่ างสถานประกอบการและ
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพ
ได้ทันที
1.4 แก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพือ่ สร้างความปลอดภัย
ให้กับนักเรียนนักศึกษา
1) ให้ความสนใจกับนักศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง
2) เปิดโอกาสนักศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรัก
การประกอบอาชีพ การตรงต่อเวลา ความอดทน ความมั่นใจตนเอง และมองถึงอนาคต
ข้างหน้า
1.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษามีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน อาทิ การจัดการ
ศึกษาด้านเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ด้านปิโตรเคมีการท่องเที่ยว การโรงแรม อาหาร และมัคคุเทศก์
เป็นต้น
1.6 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศด้านสาธารณูปโภคและอื่น ๆ อาทิเปิดสอน
หลักสูตรเกี่ยวกับการขนส่งระบบราง หลักสูตรการซ่อมแซมยุทธโธปกรณ์ และหลักสูตรเกี่ยวกับการ
บิน เป็นต้น
1.7 จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล จัดการอาชีวศึกษาอาเซียน โดยร่วมมือกับ
กลุ่ มประชาคมอาเซีย น รวมทั้ง ประเทศจีน ญี่ปุน เกาหลี และยุโ รปบางประเทศ ได้แ ก่ อั งกฤษ
เดนมาร์ก เยอรมันเป็นต้น
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สรุปประมวลนโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสถาบัน
การอาชีวศึกษาและสถานศึกษา

แผนภาพที่ 4 สรุปประมวลนโยบายการจัดอาชีวศึกษาทุกระดับเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียน การสอน การวัดผลประเมินผล
ประเด็นหลัก เน้นคุณภาพในระดับห้องเรียน การจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะแบบมีส่วนร่วม และ
กระบวนการเรี ยนการสอนให้ส อดคล้องนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ภาษาต่างประเทศ ความเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม ทวิภาคี การเป็นผู้ประกอบการ วัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการ
ประเมินสมรรถนะผู้สําเร็จตามมาตรฐานอาชีพ
ประเด็นย่อย การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ STEM Education ส่งเสริม
การอ่ า นออกเขี ย นได้ หลั ก สู ต รและกระบวนการเรี ย นรู้ การคิ ด วิ เ คราะห์ ทั ก ษะ ๓R๘C
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โครงการสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี ค่านิยมและจิตสํานึกที่ดี ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ธนาคารขยะ พัฒนาระบบการสอบ V-NET ให้ได้
มาตรฐาน พัฒนารูปแบบหนังสือให้เหมาะสมกับยุค Thailand ๔.๐ การสอนทางไกล DLIT/DLTV
และโครงการพระราชดําริ พัฒนาครูแนวใหม่ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) ให้ตอบโจทย์ความต้องการครูในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาครูแนว
ใหม่เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญตาม
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ความถนัด มีความรั บผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติด้ว ยการจัดการ STAR
ATEMS พัฒนาระบบประเมินและประกันคุณภาพและพัฒนาระบบการนิเทศ
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นหลัก เพียงพอ ครบกลุ่ม ตรงสาขา พัฒนาต่อเนื่อง แก้ปัญหาขาดแคลนครูวิชาชีพ
ครูมืออาชีพ และผู้บริหารมืออาชีพ ยกระดับงานแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพ ใบประกอบวิชาชีพครู
อาชีวะ วิทยฐานะเฉพาะ (อาชีวศึกษา) การพัฒนาทักษะอาชีพ TVET TEPE Online พัฒนาครูใน
สถานประกอบการ พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ (ทวิภาคี) พัฒนาครูนิเทศอาชีวศึกษาทวิภาคี
เครือข่ายครูอาชีวศึกษา เครือข่ายผู้บริหาร
ประเด็นย่อย จัดทําแผนอัตรากําลังล่วงหน้า ๑๐ ปีพัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษาร่วมกับ
สถาบัน ผลิตครู การเข้าสู่ตําแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เร่งแก้ปัญหา
ความขาดแคลนครู ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพ ในการสอนและการฝึกทักษะอาชีพอย่างเต็มที่ ประเมิน
สมรรถนะครูเพื่อการพัฒนาพัฒนาครู ครูฝึก ครูนิเทศ โดยใช้ภูมิภาคเป็นฐาน Boot Camp TVET
TEPE Online สร้างระบบแนะแนวและแบบทดสอบความถนัด ปรับระบบการได้มาซึ่งวิทยฐานะ
ปรับการจ้างลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการและพนักงานราชการให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่ และ
สร้างขวัญกําลังใจซ่อม บ้านพักครู
3. ผลิต พัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
ประเด็น หลักครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ปริมาณเพียงพอ คุณภาพมาตรฐานสากล ภายใต้การ
มีส่วนร่วมเครือข่าย ค่านิยมอาชีวศึกษา แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท รับน้องใหม่ การผลิตและพัฒนา
กําลังคนรองรับนโยบาย ประเทศไทย ๔.๐ (นักเทคโนโลยี/นวัตกรรม) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน
ทั้งระบบ (จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม) กรอ. อ.กรอ. อศ. สานพลังประชารัฐ วิจัยและใช้ประโยชน์
ประเด็นย่อย เพิ่มปริมาณผู้เรียนและทวิศึกษา ม. ๔๔ แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท เตรียมความพร้อม
กําลังคนในยุคประเทศไทย ๔.๐ ส่งเสริมความร่วมมือสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชนสร้างความ
ร่วมมือผลิตกําลังคนระดับจังหวัด /พื้นที่ (กศจ. อศจ.)สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ ส่งเสริมให้สถานประกอบการร่วมจัดอาชีวศึกษา กรอ.อศ. /อ.กรอ.อศ. พัฒนา
ระบบการศึกษาแบบยืดหยุ่น สอศ. สกอ. ทวิภาคี ทวิวุฒิ จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
รองรับการเตรียมกําลังคน APEC (ความร่วมมือต่างประเทศ) อาชีวศึกษาเป็นเลิศ (Re-profile)
ทบทวนบทบาทสถานศึกษา ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน(เฉพาะทาง) สานพลัง
ประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ Re-branding ,Database of Supply and Demand
,Excellent Model School ,Standard and Certification Center การจัดการศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรมวิจัยนโยบาย (อาชีวศึกษา)
4. ขยายโอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต
ประเด็นหลัก อาชีวะเพื่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ดึงนักเรียนที่หลุดออกจากระบบ
การศึกษา กลับเข้าเรียน/ฝึกอบรมวิชาชีพ อาชีวะทุกช่วงวัยอาชีวะตลอดชีวิต เตรียมอาชีวะมัธยมต้น
(Pre. VEd.)
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ประเด็นย่อย สร้างโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเท่าเทียม แก้ปัญหา/พัฒนา
สถานศึกษาขนาดเล็ ก (รัฐ) แก้ปัญหา/พัฒนาสถานศึกษาเอกชนขนาดเล็กที่ประสบปัญหากิจการ
(เอกชน) แก้ปัญหาเด็กตกหล่น เพิ่มหลักสูตรเตรียมอาชีวศึกษา (Pre. Ved.กรณีศึกษาความเป็นไปได้)
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ประเด็นหลัก การใช้ ICTเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
ประเด็นย่อย บูรณาการเครือข่าย ICT บูรณาการ Content บูรณาการสื่อ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ประเด็นหลัก ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการ ระบบ
งบประมาณ
ประเด็นย่อย แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔ แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ
๒๐ ปี Road Map กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๑ ปี ๕ ปี และ ๑๕ ปี แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี ๒๕๖๑ (แผนคําขอ) พ.ร.บ.การศึกษาชาติ การรับนักศึกษาปีการศึกษา
๒๕๖๐ สร้ างค่านิ ย มอาชีว ศึกษา การลดปัญหาออกกลางคันในสถานศึกษาอาชีวะรัฐ และเอกชน
การบริ ห ารงานส่ ว นภู มิ ภ าคให้ ภ าคส่ ว นต่ า งๆ ร่ ว มจั ด การศึ ก ษาและเน้ น การกระจายอํ า นาจ
รวมอาชี ว ะรั ฐ /เอกชน การจั ด ระบบบริ ห ารจั ด การ อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน ปรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว
ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษากําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาปรั บ กระบวนการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบบนพื้ น ฐานผลสั ม ฤทธิ์ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ธรรมาภิบาลการในการบริหารจัดการ เผยแพร่ภาพลักษณ์และกิจกรรมองค์กรและสนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหา จชต.
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แผนภาพที่ 5 จัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประกอบการเป็นหุ้นส่วนสําคัญ
การจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประกอบการเป็นหุ้นส่วนสําคัญ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
และมีตัวชี้วัดกํากับการทํางานของหน่วยงานในสังกัด สอศ. จึงกําหนดประเด็นการระดมความคิด
ดังนี้
 ปัญหา
 สาเหตุของปัญหา
 แนวทางการแก้ปัญหา
 ผลสัมฤทธิ์
 ตัวชี้วัด
 Road Map การทํางาน ๓ เดือน ๖ เดือน ๑ ปี
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สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิสัยทัศน์
ผลิต และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสังคม ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค
พันธกิจ
1. จัด ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน
2.
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกําลังคนสายอาชีพเข้าสู่สากล
3.
ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม
4.
เป็นแกนกลางในการจัดการศึกษาสายอาชีพของประเทศ
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ
ภารกิจและนโยบาย
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาล นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และนโยบาย เปู า หมาย
ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๙ คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
1. ด้านการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ กําหนดเปูาหมายของการดําเนินงานโดย
1.1. รักษาเปูาหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส.
1.2. ลดปั ญหาการออกกลางคัน โดยวางเปูาหมายให้ ล ดลงร้อยละ 5 ด้วยการปูองกัน/ดูแล
รายบุคคล การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิช า การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ
กลุ่มเปูาหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง
1.3. จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา
1.4. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา
1.5. เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้มีส่วนสําคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ซึ่งได้แก่ นักเรียน
และผู้ปกครอง
2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2.1. จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเปูาหมาย
2.2. จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รวม ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคละ ๑ แห่ง จํานวน ๔ แห่ง
2.3. จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวะอําเภอในกลุ่มอําเภอชั้นหนึ่ง
2.4. ส่งเสริมการจัดอาชีวะชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวะ อาชีวะสองระบบ และการ
จัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส
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2.5. มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็น
นโยบายรัฐบาล และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษา
เฉพาะทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทน โลจิสติกส์/
รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ
2.6. ขยายกลุ่มเปูาหมายอาชีวะในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวะเพื่อคนพิการ อาชีวะ
วัยแรงงาน อาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade Skills และ Re Skills
ร่วมจัดอาชีวศึกษาในสถานพินิจ เรือนจํา ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ
2.7. สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ
ภาคเอกชนจากสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ
2.8. จัดอาชีวะทางเลือก อาชีวะทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวะอินเตอร์
และอาชีวะเทียบโอนประสบการณ์
2.9. เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวะทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ (R-radio network)
3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา
3.1. ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย
- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning
Authentic Assessment, การเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/สถานการณ์
จริง อาทิ Fix It Center และกรณีภัยพิบัติ
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพี่สู่ครู รุ่นใหม่
(นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลั ย ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ตามความ
ต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเปูาหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ, วัยทํางาน, สูงวัย, สตรี ฯลฯ
- ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ
3.2. ระดั บ ผู้ เ รี ย น ยกระดั บ ความสามารถของผู้ เ รี ย นเพื่ อ ให้ ผู้ สํ า เร็ จ อาชี ว ศึ ก ษามี ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการทํางานตาม
ตําแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ
การประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/
สิ่ ง ประดิ ษฐ์ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ พัฒ นาทัก ษะการคิด บนพื้ นฐาน Competency Based
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Technology Based Green Technology และCreative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้าน
พฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการปูองกัน/
แก้ไขการทะเลาะวิวาท
3.3. เตรี ย มผู้ เ รี ย นสู่ ก ารเป็ น ประชาคม ASEAN โดยการเพิ่ม จํา นวนสถานศึ ก ษา English
Program (EP) Mini English Program (MEP) ทุกจังหวัด ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุน
การฝึกงานต่างประเทศ/บริษัทต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงาน
อาชีพ ส่งเสริม การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า จัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN
4. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4.1. ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการได้แก่ Web
Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก
4.2. ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ
Formula Funding โดยการจัดงบประมาณตามความจําเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตาม
นโยบาย, การกระจายอํานาจจัดซื้อจัดจ้าง, จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้
เพียงพอ
4.3. ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้
เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา
4.4. ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนา การจัด
อาชีวศึกษา ดังนี้
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ
- ประเทศเพือ่ นบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH, CPSC /APACC, SEARCA และ
UNIVOC ฯลฯ
- ประเทศต่างๆในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสลาเอล ญี่ปุน
เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี(พ.ศ. 2555 - 2569)
การจั ด ทํ า ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย เปู า หมาย ยุ ท ธศาสตร์ การผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
อาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการกําหนดนโยบาย เปูาหมายการผลิตและ
แผนพัฒ นากําลั งคนอาชีวศึกษาให้ ความสํ าคัญกับคุณภาพผู้ สํ าเร็จอาชีว ศึกษาเป็นสํ าคัญ โดยมุ่ง
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัดอาชีวศึกษาให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้าน
1. สารสนเทศสําคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด
2. ให้ความสําคัญกับครู และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จ โดยมุ่งเพิ่มพูน
ขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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3. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ
โดยเน้นความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน
4. เตรียมความพร้อมกําลังคนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในส่วนของการตั้งรับ
และเชิงรุกได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐาน
ในระดั บ สากลในการนี้ ค ณะอนุ ก รรมการฯ ได้ กํ า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องการพั ฒ นา
ประกอบด้วย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร์ 28 กลยุทธ์ และ โครงการ 93 โครงการ
นโยบายที่ 1 : มุ่งสร้าง/ผลิตกาลังคนอาชีวศึกษา ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
เป้ า หมาย : ผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนอาชี ว ศึ ก ษาภายใต้ บริ บ ทความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการให้ ได้ตามเปู าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส องและฝึ กอบรมวิช าชีพ
กําลังคนอาชีวศึกษาที่อยู่นอกระบบให้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งพัฒนาคุ ณภาพและปริมาณผู้เรียนให้สั มพันธ์กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล
กลยุ ทธ์ ที่ 1 ผลิ ตและพัฒ นากําลั งคนให้ มี สมรรถนะ ได้ มาตรฐานเป็น ที่ยอมรับ ของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และระดับสากล
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึ ก ษาความต้ อ งการการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คนทั้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ
ภายในประเทศ ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับกลุ่มอุตสาหกรรม /กลุ่มอาชีพ
2. โครงการศึกษาความต้องการการผลิตและพัฒนากําลังคน ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ตามกรอบความร่วมมือกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล
3. โครงการศึกษาเปูาหมายการผลิตและพัฒนากําลังคนระดับกลางของประเทศไทย ระยะ
15 ปี (ปีการศึกษา 2555 – 2569) ระยะที่ 1 2555 - 2561 (60:40) ระยะที่ 2 2562 2569 (70:30)
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพด้วยรูปแบบที่
หลากหลายทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี
โครงการสาคัญ
1. โครงการแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและสถานประกอบการใน
กลุ่มจังหวัด
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับ
สากล
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน และเร่งรัดการจัดอาชีวศึกษาด้านความร่วมมือ ผลิตและ
พัฒนากําลังคนร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะการศึกษาระบบทวิ ภาคี
และการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคี ให้ สอดคล้องกับขนาดและความสามารถของสถาน
ประกอบการโดยเฉพาะ SME ภายใต้ความร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความร่ ว มมื อ ในการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
อาชีวศึกษาระดับจังหวัด
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3. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการฝึกงานและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 4 ปรับภาพลักษณ์ ทัศนคติและสร้างการยอมรับของสังคมที่มีต่อการเรียนสาย
อาชีพด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพให้กับนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการส่งเสริมให้ มี การสร้างรายได้ ระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ของผู้เรียน
และลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
2. โครงการพัฒนาระบบการแนะแนวอาชีพเชิงรุกเพื่อให้สามารถเข้าถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ เชิงคุณภาพไปยังกลุ่มเปูาหมายให้ เห็น
ความสําคัญของการเรียนอาชีวศึกษาที่จะสร้างให้ เกิด “การศึกษาเพื่ออาชีพ คือ ดวงประทีปส่องชีวิต
ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชีวิตที่มั่นคง”
4. โครงการสร้างภาพยนตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และปรับภาพลักษณ์ เกี่ยวกับวิถี ชีวิตชาว
อาชีวศึกษาเชิงสร้างสรรค์
5. โครงการส่งเสริมคนดีศรีอาชีวะ
6. โครงการเยาวชนอาชีวะสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์สังคม
7. โครงการอาชี วะอาสา เพื่อพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเรียนและการฝึกอบรมวิชาชีพอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้
อยู่นอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ มและพัฒ นาอาชีพให้ ผู้ อยู่นอกระบบการศึกษา ให้ส ามารถสร้างงาน
สร้างรายได้
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรายได้ ของชุมชน
2. โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
ตลอดชีวิตให้ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและผู้ อยู่นอกระบบ
โครงการสาคัญ
1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์ในการทํางานเพื่อให้คุณวุฒิทางการศึกษา
2. โครงการอบรมฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานตามโครงการพระราชดําริ
3. โครงการฝึกอาชีพร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายยุทธศาสตร์
4. โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ สูงอายุผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริม สนับสนุนอบรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมหรือสร้าง
อาชีพใหม่สําหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
โครงการสาคัญ
1. โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อสร้างหรือเปลี่ยนอาชีพที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. โครงการอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้มี ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นไปตามสมรรถนะของกรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพ
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษารูป แบบการพัฒ นาหลั กสูตรเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิวิช าชีพโดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ
2. โครงการพั ฒ นาคณะกรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ มี ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ให้ ตรงกั บ
สมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพโดยความร่วมมือของสถานประกอบการ
2. โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการผู้ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่ออาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์ เพื่อให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ แก่ผู้เรียน
อาชีวศึกษา 100% ในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
2. โครงการสนับสนุน ด้านทุนการศึกษาและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ที่พักและแหล่ ง
รองรับงาน
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหาแหล่งเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้ผู้ ที่สนใจและคนเก่งได้ศึกษาในระดับ
ปวช., ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากภายนอกสถานศึกษา
2. โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาในสถานศึกษา
3. โครงการสนับสนุนเครื่องมือประจําตัวพื้นฐานตามวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 3 สนับสนุน แหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระหลังจบการศึกษา สร้าง
ความมั่นคงในชีวิต
โครงการสาคัญ
1. โครงการแนะแนวเส้นทางความก้าวหน้าเพื่อการประกอบอาชีพ (Career Path)
2. โครงการกองทุนตั้งตัวอาชีวศึกษา
3. โครงการเถ้าแก่น้อย
กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการทางด้านภาษีอากรเพื่อการจูงใจให้สถานประกอบการให้ ความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษาการสร้างแรงจูงใจ ทางด้านมาตรการภาษี อากรให้ แก่ภาคเอกชน/สถาน
ประกอบการในการร่วมจัดการอาชีวศึกษา
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นโยบายที่ 2 : พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา
เป้ า หมาย : 1) มี ป ริ มาณครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึ กษาด้ า นอาชี ว ศึก ษา
พอเพียงต่อการจัดการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสาย
ปฏิบั ติ การและการฝึ กอบรมวิช าชีพ 2) พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมปริมาณครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1. โครงการขออัตรากําลังข้าราชการ พนักงานราชการให้พอเพียง
2. โครงการขอรับงบประมาณค่าจ้างชั่วคราวครูและเจ้าหน้าที่
3. โครงการคุรุทายาทครูวิชาชีพ (ขอทุนการศึกษาและอัตราบรรจุแต่งตั้งครูวิชาชีพพันธุ์ใหม่
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับ ปวช.,ปวส.,และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาจากภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการเชิญครูเกษียณอายุราชการเป็นครูพิเศษ อาจารย์พิเศษ
2. โครงการสร้างระบบเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเป็นครูพิเศษ อาจารย์
พิเศษ
3. โครงการครูพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพื่อคุณภาพของครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน
โครงการสาคัญ
1. โครงการรัฐจัดทุนการศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการรัฐจัดทุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชา
ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
3. โครงการกําหนดมาตรการให้ ครู วิชาชีพได้มีการพัฒนาสมรรถนะและประสบการณ์ ด้าน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
4. โครงการกําหนดมาตรการให้ มีการนําผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดต่อผู้เรียนไปใช้ ในการพิจารณา
ความดีความชอบ เลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ค่าตอบแทน การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ
5. โครงการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์ในสถาบันการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา (ทําหน้าที่พัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน)
2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน
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4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ
5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการ
อาชีวศึกษา
6. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
7. โครงการพัฒนาครูในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาศักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
9. โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูจัดทําตํารา เอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างโอกาสและความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณภาพครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาครัฐ
โครงการสาคัญ
1. โครงการปรั บ บทบาทหน้ า ที่สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ให้ รั บผิ ดชอบ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชน
2. โครงการร่วมกับคุรุสภากําหนดมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ
(กําหนดมาตรฐานในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษา)
3. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหน่งมาตรฐานวิทยฐานะสําหรับ
ครูวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาและศึกษานิเทศก์ด้านอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ
4. โครงการร่วมกับสํานักงาน ก.ค.ศ.และกระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานชั่วโมงการสอน
ขัน้ ต่ําและขั้นสูงของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งครูวิชาสามัญและครูวิชาชีพ
5. โครงการร่ ว มกับ สํ านั กงาน ก.ค.ศ.ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการบรรจุ
แต่งตั้ง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิชาชีพเป็นครูวิชาชีพและคณาจารย์ โดย
กําหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความร่วมมือกับภาคเอกชนและชุมชน
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
2. โครงการกํา หนดหลั ก เกณฑ์ ในการแต่ งตั้ ง การทดสอบ การฝึ ก อบรมและการออก
ใบรับรองการเป็นครู ฝึกในสถานประกอบการ
3. โครงการความร่ วมมือด้านวิช าการกับภาคเอกชนโดยใช้มาตรการด้านภาษีอากรเป็น
แรงจูงใจ
4. โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละเผยแพร่ ภู มิ ปั ญ ญาระหว่ า งภาคเอกชน ชุ ม ชนและ
สถานศึกษา
5. โครงการพัฒนาความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. โครงการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ชุมชนสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
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นโยบายที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ใหม่
เป้าหมาย : สถานศึกษาของอาชีวศึกษามีมาตรฐานในด้านการจัดการเรียนการสอน ในระดับ
ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติ การและเป็นแหล่งเรียนรู้ ของชุมชน โดย
ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งหน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา สถานประกอบการทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปวช.,ปวส.และปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการและเพิ่มศักยภาพให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ วิชาชีพและฝึกอบรมวิ ชาชีพของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างและเครือข่ายการเรียนรู้
โครงการสาคัญ
1. โครงการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ การจั ด การเรี ย นการสอนร่ ว มกั บ สถานประกอบการ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและใช้ ทรัพยากรร่วมกัน
3. โครงการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายภายใต้ ข้อมูลและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริ หาร
โครงการสาคัญ
1. โครงการบริหารจัดการ ตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีธรรมาภิบาลโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
4. โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ร่ ว มมื อ กั บ สถานประกอบการในการเปิ ด สอนระดั บ ปวช.,ปวส. และปริ ญ ญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการ
สอนระดับปวช.,ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดการจัดเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
2. โครงการจัดหาแหล่งสนับสนุนจากต่างประเทศ
3. โครงการพัฒนาและเพิ่มจํานวนบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาภายใต้ ความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน
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โครงการสาคัญ
1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการวิจัย
2. โครงการผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สนองตอบความต้ อ งการของสถาน
ประกอบการและ ชุมชน
ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น ให้ มี การจัด ทํา บั นทึ ก ข้อ ตกลงความร่ ว มมื อทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 เจรจาแสวงหาความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โครงการสาคัญ
1. โครงการศึกษาดู งานสถานประกอบการและสถานศึกษา ทัง้ ภายในและต่างประเทศ
2. โครงการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้บุคลากรระหว่างหน่ว ยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างหน่วยงาน สถานศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ
5. โครงการให้ทุนสัมมนาวิชาการ ประชุมวิชาการ
นโยบายที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
เป้าหมาย : ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษามี ทักษะการบริหารอย่างมีคุณภาพโดยการมี
ส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มี ประสิ ทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารโดยฝึกประสบการณ์ จริง (On the Job Training)
2. โครงการฝึกอบรมวิชาการด้านการบริหารสถานศึกษา
3. โครงการฝึกอบรม ICT เพื่อการบริ หาร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ นวัตกรรม องค์ ความรู้ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ
โครงการสาคัญ
1. โครงการจัดการระบบตั้งศูนย์ ข้อมูลเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางการศึกษา
โครงการสาคัญ
1. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายหัวตามประเภทสาขาวิ ชา
2. โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
3. โครงการการวิ เคราะห์งบประมาณการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐาน
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ปรัชญา
“ประพฤติดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมน้้าใจ วินัยเคร่งครัด พัฒนาชุมชน” เป็นปรัชญาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชที่มุ่งเน้นให้บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกันคิด
ร่วมกันทา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ประพฤติดี หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามตาม
กรอบของกฎหมายและหลักศาสนาทั้งกาย วาจา และจิตใจ
ฝีมือเยี่ยม หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาร่วมกันฝึกฝนปฏิบัติงานให้
เกิดทักษะฝีมือที่ชานาญในแต่ละสาขาวิชาชีพ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ฝึกอบรมตนให้มีคุณภาพ
เปี่ยมน้้าใจ หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษา และนักศึกษาได้แสดงออกถึงความมี
คุณธรรมทางจิตใจ รู้จักการช่วยเหลือแบ่งปันและคานึงถึงประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
วินัยเคร่งครัด หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ยึดถือแนวทางการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี ตามกรอบของกฎหมายบ้านเมือง และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาชุมชน หมายถึง ให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักศึกษา ร่ว มกันใช้ส ติปัญญา
ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพ พัฒนาช่วยเหลือชุมชนให้เกิดความเข็มแข็งเกิดอาชีพ เกิด
รายได้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างกลมกลืน
วิสัยทัศน์
“ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพ เป็นเลิศด้านวิชาชีพ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน ”
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
5. สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการและวิชาชีพ
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จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น
จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา
๑. จัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามปรัช ญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
มุ่งหวังให้ผู้สาเร็จการศึกษามีงานทาและประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น
๒. ให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษามากขึ้น
๓. พัฒนาและปรับปรุงแผนกวิชาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเองที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาและจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้
เพียงพอมีความเหมาะสมและทันสมัย
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาคุณภาพการสอน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สาขางานจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
๖. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนเป็นกลไกสาคัญในการช่วย
พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพและลักษณะที่พึงประสงค์ที่สังคมต้องการ สามารถ
จบการศึกษาได้ในระยะเวลาที่กาหนด
๗. ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดการความรู้ในทุกด้าน
๘. นักเรี ย น นั กศึกษา และครูผู้ สอน ร่วมกันจัดการความรู้ คิดค้น สร้างผลงานสิ่ งประดิษฐ์
หุ่นยนต์ และนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในงานอาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
๙. พัฒนาศักยภาพนักเรีย น นักศึกษาให้เป็นแกนนาในการให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชนและสังคม
และมีรายได้ระหว่างเรียน
๑๐. ผู้บริหารทุกระดับต้องนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยยึดการปฏิบัติงานคุณภาพ PDCA
๑๑. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ความโดนเด่นของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)
1. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 เครื่องมือเก็บผลมะนาว ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
2. รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 11 รถเข็นเอนกประสงค์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 ชุดอุปกรณ์พลังงานไฟฟ้าจากโซล่า
เซลส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. รางวัล ชนะเลิ ศ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค
ภาคใต้ ครั้งที่ 13 “นครเกมส์ 2015"
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กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สนองความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาผู้เรียนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้
กับชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู บุคลากร ได้คิดค้นผลงานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปใช้
พัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.4 เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีของสถานศึกษา เพื่อ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน และสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3.2 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน
กลยุทธ์ที่ 3.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.4 บริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 3.5 จัดระบบดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
และจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาด้านวิชาชีพและวิทยฐานะ
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาด้านวิจัยและเทคโนโลยี และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาองค์กร กับทุกภาคส่วนในด้านบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างและส่งเสริมความร่วมมือ กับภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการ
บริหารจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ วิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนใน
เขตพื้นที่บริการ และสถานประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 5.3 บริการวิชาการและวิชาชีพ

ประวัติความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช เริ่มทาการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๒๔
เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๒๖ เปิดทาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๒๖ และได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ฯพณฯ นายชวน หลี ก ภั ย ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในขณะนั้ น มาเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕๒๖ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จึงถือเอาวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี
เป็นวันสถาปนาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี โดยใช้ชื่อว่า “วันการอาชีพนครศรีปริทรรศน์"
อักษรย่อ
วก.นศ. (NICC)
สีประจาวิทยาลัย
“สีกรมท่า สีเลือดหมู”
คติพจน์ของวิทยาลัย
“รวมพลัง สร้างเยาวชน”
ต้นไม้ประจาวิทยาลัย
“ต้นปริชาต”
ศูนย์รวมจิตใจ
“พระวิษณุกรรม”
อัตลักษณ์
“ทักษะดี มีคุณธรรม นําความรู้ สู่สังคม”
เอกลักษณ์
“พืชไร้ดินปลอดสารพิษ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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ข้อมูลด้านอาคาสถานที่
ขื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhon si thammarat Industrial and Community Education College
ที่ตั้งสถานศึกษา ๑๕๗ หมู่ที่ ๓ ถนนชลประทาน ตาบลนาสาร อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๘๖๑๒-๓
โทรสาร ๐-๗๕๓๗-๘๖๑๔
เว๊บไซด์ www.nicc.ac.th
มีเนื้อที่ ๗๙ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ
ถนนพัฒนาการ
ทิศใต้
ติดต่อ
ถนนชลประทาน
ทิศตะวันออก
ติดต่อ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก
ติดต่อ
บ้านพักครูวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ที่

ประเภทอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง

จ้านวน ขนาด
พื้นที่
ชั้น
(ตร.ม.)

ประเภทการใช้งาน (ห้อง)
ห้องเรียน

ห้อง
ปฏิบัติการ

ห้อง
กิจกรรม

ห้อง
ท้างาน

จ้านวน
ครอบครัว
ที่เข้าพัก

หมายเหตุ

1

อาคารสํานักงาน

2

3,600

2

5

1

20

-

พื้นที่ปฏิบัติการ 3 ที่

2

อาคารเรียน

4

1,920

15

3

-

1

-

-

3

อาคารเรียนและปฏิบตั ิการ

4

1,920

11

3

1

2

-

-

4

อาคารศูนย์วิทยบริการ

2

1,088

-

3

4

2

-

-

5

อาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติการ 1

4

4,000

6

31

-

3

-

พื้นที่ปฏิบัติการ 3 ที่

6

4

4,000

5

12

-

1

-

พื้นที่ปฏิบัติการ 4 ที่

ชั้นครึ่ง

400

1

1

-

1

-

พื้นที่ปฏิบัติการ 2 ที่

8

อาคารโรงฝึกงานและปฏิบัติการ 2
โรงฝึกงาน แผนกวิชาช่างเชื่อม
โลหะ
โรงฝึกงาน โลหะแผ่น

1

950

-

-

-

1

-

พื้นที่ปฏิบัติการ 2 ที่

9

โรงฝึกงาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

1

500

-

1

-

1

-

พื้นที่ปฏิบัติการ 3 ที่

10 อาคารเรียนเกษรตร

1

-

1

2

-

2

-

-

11 อาคารเรียนประมง

1

-

1

1

-

1

-

-

12 อาคารปฏิบตั ิการประมง

-

-

-

-

-

-

-

พื้นที่ปฏิบัติการ 2 ที่

13 อาคารศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชน (Fix it)

1

-

-

-

-

-

-

-

14 อาคารงานปกครอง
15 ป้อมยาม

1
1

-

-

-

-

1
1

-

-

16 อาคารโรงอาหาร

1

704

-

-

-

-

-

-

17 แปลงปลูกพืชไฮโครนิกส์

-

-

-

-

-

-

-

-

7
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ที่

ประเภทอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง

ขนาด
จ้านวน
พื้นที่
ชั้น
(ตร.ม.)

ประเภทการใช้งาน (ห้อง)
ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติ
การ

ห้อง
กิจกรรม

ห้อง
ท้างาน

จ้านวน
ครอบครั
วที่เข้าพัก

หมายเหตุ

18 โรงเรือนเพาะเห็ด

1

-

-

-

-

-

-

-

19 บ้านพักผู้อํานวยการ

2

-

-

-

-

-

1

-

20 บ้านพักผู้รองอํานวยการ

2

-

-

-

-

-

1

-

21 บ้านพักครู 9 ยูนิต

2

-

-

-

-

-

9

-

22 บ้านพักครู 6 ยูนิต

2

-

-

-

-

-

5

-

23 บ้านพักคนงาน 4 ยูนิต

1

-

-

-

-

-

-

-

24 บ้านพักคนงาน 2 ยูนิต

1

-

-

-

-

-

1

-

42

62

6

37

17

-

รวมทั้งสิ้น

ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้ให้ข้อมูล นางขวัญจิรา ศรีไพร
อัตรากาลังของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีบุคลากรทั้งสิ้น 97 คน
ข้าราชการ
53
คน
ผู้บริหาร
5
คน
ข้าราชการครู
45
คน
ข้าราชการพลเรือน
3
คน
ลูกจ้างประจา
6
คน
พนักงานราชการ
3
คน
ครูอัตราจ้าง
13
คน
ลูกจ้างชั่วคราว
22
คน
ข้อมูลบุคลากรแยกตามการปฏิบัติหน้าที่
ที่
ชื่อ – สกุล
1. นายธงไชย
รัตนสุวรรณ์
2. นายเฉลิมศักดิ์
ทองเนื้ออ่อน
3. นายสมภาพ
ขนุนทอง
4. ว่าที่ ร.ต.ณชธร
รอบคอบ
5. นายธนเดช
นวลเจริญ
6. นายวสันต์
ดาราสูรย์
7. นายอวยชัย
ฐานะกาญจน์
8. นายบุญรักษ์
ฉายศิริวัฒนา

การปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกช่างยนต์
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30
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นายสมกิต
นายเอกศักดิ์
นายยชญ์อนันต์
นายสุราคร
นายมาโนช
นายสัมพันธ์
นายณรงค์
นายนิคม
นายพยุงศักดิ์
นายศุภรณ์
นายวันชัย
นายริวัฒน์
นายประสิทธิ์

ด้วงกูล
สงวนคา
ขวัญเกื้อ
ชุมนาค
ต่อเหล่าค้า
จิตรสารวย
ม้ากาบแก้ว
เกตุเกลี้ยง
โสพรรณเมธ
กาญจนอารี
เพชรน้อย
อวิรุตม์
ไวยวรรณจิตร

นายศิระพงษ์
นายสุมน
นายเอกศักดิ์
นายแอ๊ต
นายสุวัฒน์
นายอดิสร
นายสนอง

หอมดารงค์ศักดิ์
โส้สมัน
อินทร์เตรียะ
อินทรอุดม
อมรกล
แซ่เอี้ยว
บารุง
ทองโอ

นายบุญฤทธิ์
นายสุภาพ
นายคมสัน

ทองโอ
วงศ์คช

นายสมภพ
นายสมชาย

สุจริตจันทร์
ศรีเปาระยะ

นายโกศล
นางวดี
นางย่อม
นายบุญธรรม
นางเกษร
นางนิตย์ศรี
นางลัดดา
นายประสิทธิ์
นางนัยนา

ชุมดี
กุลจิตติชนก
คาแป้น
คาแป้น
อินทร์เตรียะ
สาครสวัสดิ์
ตั้งมณีสกุล
ศรีเชื้อ

นางสาวจุฑาภรณ์

ศรีใส

นายประเวท
นางพวงเพ็ญ

จันทร์งาม
ม้ากาบแก้ว

หอมดารงค์ศักดิ์

ข้าราชการครู แผนกช่างยนต์

ข้าราชการครู แผนกช่างกลโรงงาน

ข้าราชการครู แผนกช่างเชื่อมโลหะ
ข้าราชการครู แผนกเทคนิคพื้นฐาน

ข้าราชการครู แผนกช่างไฟฟ้า

ข้าราชการครู แผนกช่างอิเล็กฯ
ข้าราชการครู แผนกช่างก่อสร้าง
ข้าราชการครู แผนกเกษตรฯ
ข้าราชการครู แผนกเพาะเลี้ยงฯ
ข้าราชการครูคหกรรม (อาหารฯ/ผ้าฯ)

ข้าราชการครู พาณิชกรรม
ข้าราชการครู แผนกการโรงแรม
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

นางราศรี
นางพัชรี
นายขจร
นางปิยธิดา
นางเกศนี
นางสาวสุพร
นายชูศักดิ์
นางอรอุมา
นายณัฐชัย
นายสินสมพร

นามโชติ
วาทีรักษ์
เหมจินดา
ศิริเลศ
ชนะสงคราม
ภูมิวาส
วรรณปทุมจินดา
ทองโอ
ไตรเมศ
สุขบาเพ็ญ
จิตอารีย์

นายพรชัย
นายธีรพงศ์

ผันแปรจิตร
ทรัพย์แต่ง

นายธีระ

ว่าที่ ร.ต.หญิงประภาภรณ์ อินทร์เสนีย์
นางสาวอลิศา

ไกรนรา

นางสาวรัตนา
นางสาวพิมพ์ธีรา

บุญมี
เศวตธรรมรังสี

นางสาววรรณา

ศรีนิรัตน์
พลเยี่ยมแสน
หงษ์ลักษณ์
ปรีชา

นายอัมพร
นางสาวศิวนันท์
นางสาวพรพิมา

Lemwel
นางเต็มศิริ
นายสวัสดิ์
นายวิเชียร
นายอุทัย
นางอรวรรณ
นายโกษม
นางสิริพันธ์

ชูช่วง

นางสาวประไพ

นางมนตบงกช

ลักษโณสุรางค์

นางสาวอรอุมา

ถิ่นรัศมี
ควรราพึง
สาเภาทอง

นางสาวนันทนา
นายเดชา
นางพัชรี
นางสาวศิริกัลยา

ข้าราชการครู แผนกสามัญ

พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้าง
ครูอัตราจ้างประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ครูอัตราจ้างแผนกคอมฯ
ครูอัตราจ้างแผนกอาหารฯ
ครูอัตราจ้างแผนกสามัญ

Torregosa
เต็มสงสัย
สุรญาณณ์
ศิลมัย
ฉายศิริวัฒนา
จรพงศ์
จรพงศ์
ศรีไพร
นิลวานิช

นางขวัญจิรา

ข้าราชการครู แผนกสามัญ

ลูกจ้างประจา

ลูกจ้างชั่วคราว

สุขบาเพ็ญ

ไชยมณีรัศมี

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

นายสมพิศ
นางเพ็ญศรี
นางวันเพ็ญ
นางเสาวลักษณ์
นายสมชาย
นางกัลญา

นางสาวปรารถนา
นายนิพล
นางอวยพร
นายประเสริฐ
นายเจริญ
นายอรรถชัย
นางเรณู
นางยุพณ
ิ
นางนวลจันทร์

เรศประดิษฐ์
เจริญเนาว์
กายโรจน์
ชอบพจน์
รัตนอุบล
หนูเจริญ
ตรงตอ

ลูกจ้างชั่วคราว

ส่งแสง
แก้วเพ็ง
รัตนอุบล
บุญสาลี
สุรญาณณ์
คงเกิด
นวลย่อง
ทรัพย์แต่ง

บุคลากรทางการศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

33

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2559
ที่

สาขาวิชา
ปวช.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ยานยนต์
ยานยนต์ (ทวิภาคี)
ตัวถังและสี (ทวิภาคี)
เครื่องมือกล
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจา)
การโรงแรม
อาหารและโภชนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
เครื่องมือกล (ทวิภาคี)
ไฟฟ้ากาลัง(ทวิภาคี)
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

สารสนเทศ

31
43
14
24
35
9
12
5
4
14
0
10
11
14
0
0
0
0
0
0

ภาคเรียนที่ 2/2559 ปีปัจจุบัน
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม

43
36
7
17
17
6
5
8
0
17
0
12
6
8
0
0
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น

21. ทวิศึกษา
22. เตรียม ปวช.
รวมทั้งสิ้น

48
12
4
17
17
5
5
5
4
22
16
0
8
12
0
0
0
0
0
0

122
91
25
58
69
20
22
18
8
53
16
22
25
34
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
38
14
36
10
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
19
8
29
19

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
8
57
22
65
10
35

รวม
ทั้งสิ้น
122
91
25
58
69
20
22
18
16
53
16
22
25
34
8
57
22
65
10
35
788
53
397
1,238

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ปีต่อไป)
ที่

สาขาวิชา
แผนปวช.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ยานยนต์
ยานยนต์ (ทวิภาคี)
ตัวถังและสี (ทวิภาคี)
เครื่องมือกล
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์
ก่อสร้าง
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรือนจา)
การโรงแรม
อาหารและโภชนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
เทคนิคยานยนต์
เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
เครื่องมือกล (ทวิภาคี)
ติดตั้งไฟฟ้า
ไฟฟ้ากาลัง(ทวิภาคี)
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง

สารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 1/2560 ปีต่อไป
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ปวช.2 ปวช.3 รวม แผนปวส.1 ปวส.2 รวม

40
45
15
30
15
40
20
20
15
15
20
15
15
15
15
0
0
0

31
43
14
24
0
35
9
12
5
4
14
0
10
11
14
0
0
0

43
36
7
17
0
17
6
5
8
0
17
0
12
6
8
0
0
0

114
124
36
71
15
92
35
37
28
19
51
15
37
32
37
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
รวมทั้งสิ้น

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
15
15
0
0
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
38
14
26
36
10
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
78
29
41
36
10
26

รวม
ทั้งสิ้น
114
124
36
71
15
92
35
37
28
27
51
15
37
32
37
0
78
29
41
36
10
26
971

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
ส่วนที่ 3

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

แผนปฏิบต
ั ริ าชการและแผนใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
3.1 สรุปผลการใช้จา่ ยเงิน ปีทผ
ี่ า่ นมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
หน่วย : บาท

ผลการใช้จา่ ยเงินปีปจ
ั จุบน
ั (ปี 2558) ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/งบรายจ่าย

ผลผลิต

ปวช.

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงิ นอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
่

ปวส.

2,888,925.00

1,273,000.00

31,823,183.33
29,457,883.33
2,365,300.00

2,888,925.00

1,273,000.00

1,415,000.00
1,473,925.00

1,273,000.00

-

3. แผนงานส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา

-

-

-

-

-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงิ นอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
่

126,000.00

-

-

126,000.00

วิจัยสร้างองค์
ความรู้

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงิ นอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
่

โครงการส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

รวม

โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
จัดอาชีวศึกษา
ทวิภาคี

3.โครงการลด
4.โครงการขยาย
ปัญหาการออก บทบาทศูนย์ซอ
่ มสร้าง
กลางคันของ
เพือ่ ชุมชน
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการจัดตั้งศูนย์
ฝึกอบรมอาชีพใน
สถานศึกษาเพื่อพัฒ นา
อาชีพประชาชน

-

36,111,108.33

40,000.00

38,300.00

100,000.00

2,146,000.00

89,000.00

-

35,985,108.33
29,457,883.33
5,053,300.00
1,473,925.00
-

40,000.00

38,300.00

100,000.00

2,146,000.00

89,000.00

40,000.00

38,300.00

100,000.00

2,146,000.00

89,000.00

-

-

126,000.00

126,000.00
126,000.00
-

-

-

-

-

-

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6,504,815.85

-

6,504,815.85
3,670,705.00
165,240.00

โครงการ
ส่ง เสริมทักษะ
วิชาชีพ เพือ่
เป็นมืออาชีพ

ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ
การจั ดหลักสูตร
วิชาชีพ ระยะสั้น
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ประชาชน

100,000.00

80,000.00

100,000.00

80,000.00

100,000.00

80,000.00

โครงการ
เตรียมความ
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน
290,000.00

-

โครงการคืนครู
ให้นักเรียน
รวมทัง้ สิ้ น

117,600.00

9,215,715.85

45,326,824.18

117,600.00

2,710,900.00
2,710,900.00

38,696,008.33
29,457,883.33
5,053,300.00
1,473,925.00
2,710,900.00

6,504,815.85
3,670,705.00
165,240.00
2,668,870.85
-

6,504,815.85
3,670,705.00
165,240.00
2,668,870.85
-

117,600.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,668,870.85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงิ นอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
่
5. แผนงานรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน

เป็นเงิน

โครงการ

สิ่ง ประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

ระยะสั้น

31,823,183.33

2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงิ นอุดหนุน
- งบรายจ่ายอืน
่

4. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ

รวมทัง้ สิน
้

290,000.00
290,000.00

-

290,000.00
290,000.00
-

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปี3.2งบประมาณ
พ.ศ.
ประมาณการรายรั
บ - 2560
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

1. ประมาณการรายรับ
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน
- คาดว่ามีรายรับในปีตอ่ ไป
ข. เงินงบประมาณ ปี 2559 ทีค่ าดว่าจะได้รับ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

53,405,610.91 บาท
2,994,991.42 บาท
894,991.42 บาท
2,100,000.00 บาท
50,410,619.49 บาท
30,475,380.73 บาท
3,464,809.00 บาท
6,639,500.00 บาท
7,926,029.76 บาท
1,904,900.00 บาท

2. ประมาณการรายจ่าย
งบบุคลากร
- เงินเดือน
- ค่าจ้างประจา
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ค่าจ้างครูพเิ ศษสอนและเจ้าหน้าที่
- ..............................................
งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าทีด่ นิ สิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
- ค่าใช้จ่ายการศึกษาตัง่ แต่ระดับอนุบาลฯ
- ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนทวิศกึ ษา
- การหารายได้ระหว่างเรียนฯ
- สิ่งประดิษฐและหุน่ ยนต์
- ทุนเฉลิมราชกุมารี
งบรายจ่ายอืน่
- โครงการตามแผนงานจากต้นสังกัด
- สารองจ่าย

53,405,610.91 บาท
33,364,800.73 บาท
28,069,845.33
1,615,535.40
790,000.00
2,889,420.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,397,401 บาท

2,327,915.00
1,705,571.00
1,806,915.00
1,557,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
6,639,500 บาท

761,500.00 บาท
5,878,000.00 บาท
3,599,009 บาท
3,123,009 บาท
350,000.00 บาท
บาท
126,000.00 บาท
บาท
2,404,900 บาท
1,904,900.00 บาท
500,000.00 บาท

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการใช้จา่ ยเงินปีตามแผนปฏิบตั กิ าร (ปี 2560) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต
รายการค่าใช้จา่ ย/รายจ่ายตาม
งบประมาณ

- งบบุคลากร
เงินเดือนข้าราชการ
เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
ค่าจ้างครูและเจ้าหน้าที่
ค่าตอบพนักงานราชการ

ปวช.

39,464,880.73
30,475,380.73
25,442,092.00
2,103,593.33

ปวส.

ระยะสั้น

863,109.82 400,000.00
-

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์
126,000.00
-

วิจัยสร้างองค์
ความรู้
-

524,160.00
1,615,535.40
790,000.00

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

รวม

40,853,990.55
30,475,380.73
25,442,092.00
2,103,593.33
524,160.00
1,615,535.40
790,000.00

7,800,028.94
2,889,420.00

โครงการ
โครงการ
โครงการจัดตัง้ โครงการลด
โครงการขยาย
อาชีวะสร้าง ศูนย์ฝกึ อบรม ปัญหาการออก บทบาทศูนย์
ผู้ประกอบการ อาชีพใน
กลางคันของ ซ่อมสร้างเพือ่
ใหม่แบบครบ สถานศึกษาเพือ่ ผู้เรียน
ชุมชน
วงจร
พัฒนาอาชีพ
อาชีวศึกษา
40,000.00 ประชาชน
89,000.00 100,000.00 1,000,000.00
-

เงินรายได้
โครงการ
จัดหา
บุคคลากร
สนับสนุนคืน
ครูให้นักเรียน
117,600.00
-

2,889,420.00

-

- งบดาเนินงาน
- ค่าตอบแทน
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่า)
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา
เงินค่าสอนพิเศษ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.
เต็
ขั้น
ค่ามตอบแทนพิ
เศษของ 3 จว.

2,300,000.00
586,395.00

ภาคใต้- ค่าใช้สอย
ค่าเช่าทรัพย์สนิ (ขั้นต่า)
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่า)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ค่ราชการ
าซ่อมรถยนต์ราชการ
ค่าซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง
ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าครองชีพ
ค่าเงินสมทบประกันสังคม
- ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเกษตร
วัสดุกอ่ สร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

365,852.00

- ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่า)
ค่าโทรศัพท์

800,000.00

ประปา
ค่าไปรษณีย์
ค่าไฟฟ้า
- งบลงทุน
3.1 ครุภณ
ั ฑ์
-ชุดปฏิบตั กิ ารโรงแรม
3.2 สิ่งก่อสร้าง
-อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1
หลั
ง
............................................
- งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ
หุ-่นอุยนต์
ดหนุนโครงการวิจัยและ
พั-ฒอุนา
ดหนุน อศ.กช.
- ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
- อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา
ตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา
- อุดหนุนการสอนเกษตรระยะ
สั-้นอุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิ-ชอุาชีดหนุ
พอุตนสาหกรรม
การหารายได้ระหว่าง
เรียน
- อุดหนุนนักเรียนเจังหวัดภาคใต้
- อุดหนุนกิจกรรมองค์การ
วิ-ชทุาชีนพการศึ
พาณิกชษาในระดั
ยกรรม บ
ปริ
ญญาตรี ทยาลัยเทคโนโลยี
- โครงการวิ
ฐานวิ
ทยาศาสตร์
- งบรายจ่
ายอืน่
โครงการตามแผนงานต้นสังกัด
- โครงการ
โครงการตามภาระงานของ
สถานศึ
กษา ่อสนับสนุนงาน
- สารองเพื
นโยบาย สอศ. กระทรวง พื้นที่

580,395.00

863,109.82 400,000.00
476,301.00 96,000.00
76,301.00
400,000.00

-

-

96,000.00

6,000.00

200,000.00
26,352.00

143,109.82 100,000.00

39,500.00
547,753.00
15,000.00
70,000.00
20,000.00
367,753.00
15,000.00

73,648.00
26,352.00

35,000.00

243,699.00 169,000.00

-

-

5,000.00
243,699.00 144,000.00

15,000.00
15,000.00
30,000.00

800,000.00
6,639,500.00

-

54,461.82
33,648.00
20,000.00

20,000.00
80,000.00

-

20,000.00
-

-

35,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
-

-

-

-

-

3,563,109.82
1,158,696.00
76,301.00
1,076,395.00
6,000.00
608,961.82
254,461.82
100,000.00
60,000.00
20,000.00
20,000.00
115,000.00
39,500.00
960,452.00
15,000.00
70,000.00
25,000.00
755,452.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
50,000.00
835,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
800,000.00
6,639,500.00

761,500.00

761,500.00

5,878,000.00

5,878,000.00
176,000.00
126,000.00
-

50,000.00

50,000.00

-

-

126,000.00
126,000.00

-

50,000.00
-

1,981,079.76
669,219.00

-

-

69,219.00
600,000.00

568,397.76

-

-

โครงการ
เตรียมความ
พร้อมสู่
ประชาคม
อาเซียน

ขยายโอกาสทาง
การศึกษาวิชาชีพ
และพัฒนาคุณภาพ
รวมทัง้ สิ้น
บกศ.
การจัดหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นเพือ่
พ
330,000.00 พัฒนาอาชี80,000.00
9,556,628.94 2,994,991.42 53,405,610.91
2,889,420.00
33,364,800.73
25,442,092.00
2,103,593.33
524,160.00
1,615,535.40
2,889,420.00
2,889,420.00
790,000.00
1,981,079.76 1,853,211.42 7,397,401.00
669,219.00 500,000.00 2,327,915.00
69,219.00
145,520.00
600,000.00 500,000.00 2,176,395.00
-

-

-

17,326.76

406,600.00
144,471.00
721,463.00

-

-

-

-

150,000.00
521,463.00

50,000.00
22,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

22,000.00

-

-

-

-

-

2,929,529.18

-

568,397.76
17,326.76
406,600.00
144,471.00
721,463.00
150,000.00
521,463.00
50,000.00
22,000.00
22,000.00
-

528,211.42

528,211.42

125,000.00
100,000.00

5,000.00
10,000.00

10,000.00
700,000.00

700,000.00
-

-

2,929,529.18

40,000.00
40,000.00

89,000.00
89,000.00

100,000.00 1,000,000.00 117,600.00
100,000.00 1,000,000.00 117,600.00

รวมทัง้ สิน้
เป็นเงิน

330,000.00
330,000.00

80,000.00
80,000.00

2,929,529.18
-

-

6,000.00
1,705,571.00
800,000.00
100,000.00
60,000.00
20,000.00
20,000.00
115,000.00
406,600.00
183,971.00
1,806,915.00
15,000.00
320,000.00
25,000.00
1,276,915.00
15,000.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
100,000.00
10,000.00
1,557,000.00
10,000.00
32,000.00
15,000.00
1,500,000.00
6,639,500.00
761,500.00
5,878,000.00
3,105,529.18
126,000.00
-

2,929,529.18
-

2,929,529.18
50,000.00
-

1,756,600.00
1,756,600.00

1,756,600.00
1,756,600.00

-

-

-

641,780.00
641,780.00

641,780.00
641,780.00

-

-

500,000.00

500,000.00

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ดาเนินงาน ตามภาระงานประจา/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
ที่

งาน/โครงการ/กิจกรรม
งบรายจ่าย/รายการ

ชือ่ - สกุล/
งาน/แผนก ที่
ใช้จา่ ย

รวมทงสิ
ั้ น้ เป็ นเงินงบประมาณ
1 งานตามภาระงานประจา
1.1 งบดาเนินงาน
1.2 งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าสิง่ ก่อสร ้าง
2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา
2.1 โครงการพัฒนาองค์การวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย
2.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษั ตริย ์
2.3 โครงการส่งเสริมกีฬาวิทยาลัย
2.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมวิชาชีพฯ
และกิจกรรมลูกเสือ
2.5 โครงการจัดซือ้ วัสดุ-อุปกรณ์กฬ
ี า
2.6 โครงการกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
2.7 โครงการนาวิชาชีพสูช่ มุ ชน
2.8 โครงการแข่งขันทักษะระดับวิชาชีพและ
ทักษะพืน้ ฐานในสถานศึกษา
2.9 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา
2.10 โครงการเตรียมความพร ้อมในการรับ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
2.11 โครงการพัฒนาบุคลากร
2.12 โครงการวิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราชไร ้ขยะ
2.13 โครงการปรับปรุงแผงฝึ กเดินสายและ
ติดตัง้ ภายในอาคารและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ าในสถานศึกษา
2.14 โครงการเยาวชนรุน่ ใหม่ ต ้านภัยยาเสพ
ติด
2.15 โครงการบริการสัญจรออกหน่ วยชุมชน

งบประมาณ
ทีใ่ ช้

ต.ค.-59

พ.ย.-59

19,404,810
14,798,681

436,170
376,370

630,950
373,650

7,397,401
6,639,500
761,500
5,878,000

369,870

369,870

761,780

6,500

ธ.ค.-59
1,273,540
783,740

รวมไตรมาส
1
2,340,660
1,533,760

739,740 1,479,480
761,500
761,500 761,500

ม.ค.-60
949,540
759,740

ก.พ.-60
1,949,410
1,209,610

739,740 1,109,610

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ปี 2560
รวมไตร
มี.ค.-60
เม.ย.-60 พ.ค.-60
มาส 2
833,170
554,370

3,732,120
2,523,720

629,670 1,467,040
439,870 789,740

มิ.ย.-60
2,292,410
1,202,610

รวมไตร
มาส 3
4,389,120
2,432,220

ก.ค.-60
1,379,410
1,149,610

369,870 2,219,220 369,870 739,740 1,109,610 2,219,220 1,109,610

ส.ค.-60

ก.ย.-60

รวมไตร
รวมเป็ นเงิน
มาส 4

739,670 184,329 2,303,409 19,404,810
519,870
1,669,480 14,798,681
369,870
1,479,480 7,397,401

6,639,500
761,500
5,878,000

1,175,600 1,763,400 2,939,000 5,878,000
3,780

44,000

54,280

24,000

24,000

20,000

100,000

184,500

304,500

70,000

50,000

93,000

213,000

40,000

150,000

190,000

761,780

งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานโครงการพิเศษ

20,000.00

ฝ่ ายวิชาการ

24,000.00

งานหลักสูตร

2,500.00

2,500

ฝ่ ายวิชาการ

15,000.00

15,000

200,000.00
40,000.00

100,000

20,000

20,000

20,000
24,000
2,500

2,500

งานบุคลากร
ฝ่ ายบริหารทรัพยฯ

15,000
15,000
100,000

100,000
20,000

100,000

20,000
20,000

แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้ า

22,000.00

200,000
40,000

20,000

22,000

22,000
22,000

งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ

2.16 โครงการอาชีวศึกษาร่วมด ้วยช่วยประชาชน งานโครงการพิเศษ
2.17 โครงการฝึ กอบรม 108 อาชีพ

งานโครงการพิเศษ

2.18 โครงการลดปั ญหานั กเรียน นั กศึกษา
ออกกลางคัน
2.19 โครงการประชุมผู ้ปกครองนั กเรียน
นั กศึกษา ทุกระดับชัน้
2.20 โครงการตรวจสุภาพประจาปี
2.21 โครงการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์
2.22 โครงการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหายาเสพติด

งานครูทปี่ รึกษา

100,000.00

50,000

50,000

100,000

50,000

50,000

งานครูทปี่ รึกษา
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ
งานสวัสดิการ

70,000.00
10,000.00

70,000
10,000

70,000
10,000

70,000
10,000

งานแนะแนว
2.23 โครงการ "นั กเรียนคนดี คนเก่ง"
งานแนะแนว
2.24 โครงการติดตามผู ้สาเร็จ
2.25 โครงการปฐมนิเทศนั กเรียน นั กศึกษาใหม่ งานแนะแนว

2.26 โครงการปั จฉิมนิเทศผู ้สาเร็จการศึกษา
2.27 โครงการประเมินความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการทีม่ ตี ่อคุณลักษณะทีพ
่ งึ
ประสงค์ของผู ้สาเร็จการศึกษา
2.28 โครงการแนะแนวศึกษาต่อ
2.29 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขา

งานแนะแนว
งานแนะแนว

งานแนะแนว
ฝ่ ายวิชาการ

30,000.00

30,000

30,000
30,000

2.30
2.31
2.32
2.33
2.34

โครงการประกวดโครงงานสิง่ ประดิษฐ์
โครงการภาษาส่งเสริมภาษาไทย
โครงการภาษาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
โครงการฝึ กทางานฟาร์มประมง
โครงการปลูกพืชไร ้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์

งานวิจัยฯ
แผนกวิชาสามัญ
แผนกวิชาสามัญ
แผนกประมง
แผนกประมง

20,000.00
45,000.00

20,000

20,000

20,000
45,000

45,000
45,000

2.35 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
2.36 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์และอาคารสถานที่ ในสถานศึกษา
2.37 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ปี
2560-2563
2.38 โครงการประกวดสุดยอด นวัตกรรมและ
สิง่ ประดิษฐ์ 58
2.39 โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทาวิจัย
เชิงปฏิบัตกิ ารในชัน้ เรียน
2.40 โครงการลงนามความร่วมมือการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสัมมนาครูฝึก
ในสถานประกอบการ
2.41 โครงการเตรียมความพร ้อมของนั กเรียน
ก่อนออกฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ
2.42 โครงการจัดทาสมุดบันทึกการอาชีพและ
ฝึ กงานของนั กเรียน
2.43 โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.44 โครงการใช ้ระบบ RMS ในการบริหาร
จัดการเรียน การสอน และบริหารการ
จัดการ
3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ
3.1 โครงการสนั บสนุ นค่าใช ้จ่ายในการจัด
การศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุ บาลจนจบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.2 โครงการเตรียมความพร ้อมสูป่ ระชาคม
อาเซียน
3.3 โครงการเสริมสร ้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
3.4 โครงการอาชีวะสร ้างผู ้ประกอบการใหม่
แบบครบวงจร
3.5 โครงการขยายบทบาทศูนย์ซอ่ มสร ้างเพือ่
ชุมชน
3.6 โครงการลดปั ญหาการออกกลางคันของ
ผู ้เรียนอาชีวศึกษา
3.7 โครงการจัดหาบุคคลากรสนั บสนุ นคืนครู
ให ้นั กเรียน
3.8 การสร ้างโอกาสทางการศึกษาแก่
ประชากรทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค
3.9 เงินอุดหนุ นการหารายได ้ระหว่างเรียน
ของนั กเรียนนั กศึกษาทีย่ ากจน

แผนก
อิเล็กทรอนิกส์
ฝ่ ายบริหารทรัพยฯ
งานวางแผนฯ

70,000.00
43,000.00
6,500.00

70,000
6,500

70,000

70,000
20,000

20,000

23,000

43,000
6,500

23,000

6,500

งานวิจัยฯ
งานวิจัยฯ
งานอาชีวศึกษา
ทวิภาคี

40,000.00

40,000

40,000
40,000

งานอาชีวศึกษา
ทวิภาคี
งานอาชีวศึกษา
ทวิภาคี
งานอาชีวศึกษา
ทวิภาคี
ฝ่ ายวางแผนฯ

ทุกฝ่ าย

3,780
4,606,129
2,929,529

3,780
59,800
50,000

3,780

3,780.18

257,300
187,500

489,800
450,000

806,900
687,500

189,800
150,000

739,800
150,000

60,000

30,000

90,000

30,000

30,000

278,800 1,208,400
150,000

189,800 677,300 1,089,800 1,956,900
150,000 637,500 550,000

450,000
ฝ่ ายวิชาการ

330,000.00

30,000

229,800
150,000

219,800 184,329
150,000 154,529

20,000

20,000 20,000

1,337,500

30,000

30,000

30,000

90,000

633,929

4,606,129
2,929,529

454,529

90,000

330,000
60,000

ฝ่ ายพัฒนาฯ

งานการค ้าฯ

40,000.00

40,000

40,000
40,000

งานโครงการพิเศษ

1,000,000.00

500,000

100,000.00

50,000

500,000
500,000

งานครูทปี่ รึกษา

1,000,000
500,000

50,000

100,000

50,000
ฝ่ ายบริหารทรัพยฯ

117,600.00

9,800

9,800

9,800

29,400

9,800

9,800

9,800
29,400

ฝ่ ายวิชาการ

89,000.00

50,000

9,800

9,800

9,800

9,800
29,400

9,800

9,800

117,600
29,400

89,000

89,000
89,000

ฝ่ ายวางแผนฯ

-
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเพื่อชุมชนและสังคม
นายสมภาพ ขนุนทอง
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
075-378612
075-378613

2. ความส้าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดรูปแบบการศึกษาอาชีวศึกษา
หลากหลายรูปแบบ เพื่อสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 ให้ความสาคัญกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
เช่นการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีสาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา รูปแบบทวิศึกษาสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย และรายวิ ชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษาสาหรับนักเรียนมัธยมตอนต้น
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชสนองตอบต่อ นโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้ง บุคลากร สถานที่ การ
บริหารจัดการ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้นาความรู้และทักษะไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบทวิภาคี ทวิศึกษา และ
รายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
- มีผู้เรียนวิชาชีพในรูปแบบทวิภาคี ทวิศึกษา และรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ผู้เรียนรูปแบบทวิภาคี เข้าสู่ตลาดแรงงานได้
5.2 ผู้เรียนรูปแบบทวิศึกษา ศึกษาต่อในสายอาชีพ และประกอบอาชีพได้
5.3 ผู้เรียนรูปแบบรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา ศึกษาต่อในสายอาชีพได้
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
6.2 ผู้เรียนระดับมัธยมตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนในสังกัดประถมศึกษาและพื้นฐาน
ในบริเวณใกล้เคียง
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7. พื้นที่ด้าเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8. สรุปขัน้ ตอน/วิธีการด้าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
พื้นที่
หมวดเงิน
เป้
า
หมาย
ในไตรมาส
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(เช่น ใคร
งบ
ระบุ ตาบล/ งบ
งบ
ด
าเนิ
น
รายจ่
าย
1 2 3 4 จานวนครั้ง)
อุ
ด
หนุน
อาเภอ
การ
อื่น
1.วางแผน ติดต่อประสานงาน x
1,000
2. ดาเนินโครงการ จัดประชุม
x x x
13,000
เชิงปฏิบัติการ เพื่อ
- พัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบอาชีวศึกษาทวิภาคี
- พัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบทวิศึกษา
- พัฒนาการเรียนการสอน
รูปแบบ รายวิชา สะสมหน่วย
กิตเตรียมอาชีวศึกษา
3. สรุป รายงานผลโครงการ
x
1,000
รวมเงิน
15,000
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
15,000
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 จานวนผู้เรียนผู้เรียนรูปแบบทวิภาคี เพิ่มขึ้น และเข้าสู่ตลาดแรงงาน
9.2 จานวนผู้เรียนรูปแบบทวิศึกษาเพิ่มขึ้น ศึกษาต่อในสายอาชีพ และประกอบอาชีพได้
9.3 จานวนผู้เรียนรูปแบบรายวิชาสะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น และศึกษาต่อใน
สายอาชีพได้
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้เรียนรูปแบบทวิภาคี
เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของผู้เรียนทวิศึกษาเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของผู้เรียน รูปแบบรายวิชา
สะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ
10
10
10

- ร้อยละของผู้เรียนรูปแบบทวิภาคีเข้า
สู่ตลาดแรงงาน
- ร้อยละของผู้เรียนทวิศึกษาศึกษาต่อ
ในสายอาชีพ และประกอบอาชีพได้
- ร้อยละของผู้เรียน รูปแบบรายวิชา
สะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา
ศึกษาต่อในสายอาชีพได้

100

- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกาหนด
ในแผนงานโครงการ
- ร้อยละของงบประมาณที่จ่ายตาม
แผนงานโครงการ

100

20
20

100
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง

ผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา
นายสมภาพ ขนุนทอง , ว่าที่ ร.ต.ณชธร รอบคอบ
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
โทรศัพท์
075-378612
โทรสาร
075-378613
2. ความส้าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่มีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโลก ปัจจัยสาคัญที่จะ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันคือ ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและกาลังคน ดังนั้นวิทยาลัยการ
อาชีพนครศรีธรรมราช อยู่ภายใต้สังกัดของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีภารกิจผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงมีความจาเป็นจะต้องปรับ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะทางภาษา การสื่อสาร เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความขยัน ความอดทนและซื่อสัตย์ ถ้าหาก
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาดังกล่าวแล้วจะทาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้ ปริมาณ
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น ปัญหาการออกกลางคันลดลง การทะเลาะวาทน้อยลง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ การสื่อสารและพฤติกรรม
3.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 ผู้เรียนมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
4.2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ผู้เรียน สามารถใช้ทักษะทางภาษาต่างประเทศและการสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.2 ผู้เรียนได้รับการยอมรับในเรื่องความประพฤติ จากชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน
5.3 สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน
5.4 เพิ่มปริมาณผู้เรียน ลดปัญหาการออกกลางคันและการทะเลาะวิวาท
5.5 ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
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7. พื้นที่ด้าเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8. สรุปขัน้ ตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
หมวดเงิน
พื้นที่
ในไตรมาส
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(เช่น ใคร
งบ
ระบุ ตาบล/
งบ
1 2 3 4 จานวนครั้ง)
รายจ่าย
ดาเนินการ
อาเภอ
อื่น
1.วางแผน ติดต่อประสานงาน x
2. ดาเนินโครงการ อบรม
x x x
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อ
- พัฒนาทักษะวิชาชีพ
- พัฒนาทาง ภาษาต่างประเทศ
และการสื่อสาร
- พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
-พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และ
ตลาดแรงงาน
-พัฒนาผู้เรียนเป็นผู้ประกอบ
การ
3. สรุป รายงานผลโครงการ
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะทางภาษาต่างประเทศ การสื่อสาร และด้าน
คุณธรรม-จริยธรรม
9.2 ผู้เรียนและสถานศึกษา ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน
9.3 ลดปัญหาการออกกลางคัน การทะเลาะวิวาท และเพิ่มปริมาณผู้เรียน
9.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการฝึกทักษะ
วิชาชีพ ภาษาต่างประเทศและการ
สื่อสาร
- ร้อยละของผู้เรียน ได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม-จริยธรรม
- ร้อยละของจานวนผู้เรียนออก
กลางคัน
- ร้อยละของการทะเลาะวิวาท
- ร้อยละของการเพิ่มปริมาณของผู้เรียน
- ร้อยละของผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ
- ร้อยละผู้เรียนที่ได้รับการยอมรับจาก
ชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน
- ร้อยละสถานศึกษา ได้รับการยอมรับ
จากชุมชน สังคม และตลาดแรงงาน
- ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการ
- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกาหนด
ในแผนงานโครงการ
- ร้อยละของงบประมาณที่จ่ายตาม
แผนงานโครงการ

หน่วยนับ
100
100
5
2
10
30

100
100
10
100
100
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
075-378612
075-378613

2. ความส้าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกติ คื อ จั ด การเรี ย นการสอนและฝึ ก ทั ก ษะในสถานศึ ก ษาพร้ อ มฝึ ก ประสบการณ์ ใ นสถาน
ประกอบการ 1 ภาคเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี คือจัดการเรียนการสอนและฝึก
ทักษะในสถานศึกษา พร้อมฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในระยะเวลาที่มีสัดส่วนเท่ากันใน
ทุกระดับ นอกจากนั้นในการส่งผู้เรียนไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจาเป็นจะต้องมีครูพี่
เลี้ยงหรือครูฝึกในสถานประกอบการ จะเห็นได้ว่ารูปแบบการสอนที่หลากหลายจาเป็นจะต้องมีครู
และบุคลากรที่เพรียบพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การมีมนุษย์
สั มพัน ธ์ที่ดี ถึงจะพัฒ นาผู้ เรี ย นทางด้านอาชีว ศึ กษาให้ มีคุณ ภาพตรงกับ ความต้องการของสถาน
ประกอบการได้
วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครศรี ธ รรมราช ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของครู และบุ ค ลากรในสถานศึกษานั้นจาเป็นจะต้องมีการศึก ษาหาความรู้ ทักษะ
เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ
เพื่อจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ ผู้เรี ย น ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อให้ครู ครูฝึก และบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่
รับผิดชอบ
2.2 เพื่อให้ครู ครูฝึก และบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับ
บุคลากรและผู้เรียน
2.3 เพื่อให้ครู ครูฝึก และบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และก้าวทันต่อเทคโนโลยี
4. ผลผลิตโครงการ (Output)ครู
4.1 ครู ครูฝึก และบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์ ตาม
ความถนัดและวิชาและงานที่รับผิดชอบ
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ครู ครูฝึก และบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับ
บุคลากรและผู้เรียน
5.2 ครู ครูฝึก และบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และก้าวทันต่อเทคโนโลยี
5.3 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ครู ครูฝึก และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ทุกคน
7. พื้นที่ด้าเนินการ
7.1 สถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
8. สรุปขัน้ ตอน/วิธีการด้าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
ในไตรมาส

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ

1 2 3 4
1.วางแผน ติดต่อประสานงาน x
2. ดาเนินโครงการ อบรม
x
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดู
งาน เพื่อ
- พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะในสาขาวิชาชีพและ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
- พัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผลผู้เรียน
3. สรุป รายงานผลโครงการ

พื้นที่
เป้าหมาย ดาเนินการ
ระบุ
(เช่น ใคร
จานวนครั้ง) ตาบล/
อาเภอ

หมวดเงิน
งบ
ดาเนินการ

งบ
งบ
รายจ่ายอื่น อุดหนุน

15,000
180,000

x x

x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

5,000
200,000
200,000
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครู ครูฝึก และบุคลากรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ขวัญและกาลังใจที่ดีและมีความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และก้าวทันต่อเทคโนโลยี
8.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

-

เชิงคุณภาพ

-

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

-

ตัวชี้วัด
ร้อยละของครู ครูฝึก และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ร้อยละของ ระดับความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก ของครู ครูฝึก และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนา
ร้อยละของระดับความพึงพอใจใน
ระดับดี ของผู้เรียน ผู้รับบริการ ที่ต่อ
ครู ครูฝึกได้รับการพัฒนา
ร้อยละของระดับความพึงพอใจใน
ระดับดีของสถานประกอบการ ที่มีต่อ
ผู้เรียน
- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกาหนด
ในแผนงานโครงการ
ร้อยละของงบประมาณตามแผน

หน่วยนับ
80
80
80
80

80
90
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลในสถานศึกษา
ผู้ประสานงาน
นายสมภาพ ขนุนทอง
ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์
075-378612
โทรสาร
075-378613
2. ความส้าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล เป็นแม่บทสาคัญในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กาหนด การพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล เป็น
ภารกิจสาคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมี่การดาเนินงานเป็นระเบียบแบบแผนต่อเนื่องกันไป ซึ่งเริ่ม
จากการวางจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานนี้จะต้องคานึงถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้อ งมี
ประสิทธิภาพมากกว่าหลักสูตรเดิม จะต้องสนองตอบความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการ น าไปใช้เป็ น แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและ
ผู้เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาหลั กสูตร การวัดผลประเมินผล จึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
เป้าหมายของการพัฒนา โดยคานึงถึงประโยชน์ในด้านการพัฒนาจิตใจและทัศนคติของนักเรียนด้วย
การดาเนินงานจึงต้องได้รับ ความร่ วมมือและการประสานงานอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องใน
ทางด้านหลักสูตรทุก ๆ ด้าน การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล จะเป็น
เครื่ องมือส าคัญ ในการเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมผู้ เรียน วิทยาลั ยฯจึงต้องพัฒ นาหลั กสู ตร พัฒ นา
กระบวนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล ไปพร้อมกัน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและสถานประกอบการ และผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสนองตอบตามศักยภาพ
ผู้เรียน
3.3 .เพื่อให้สถานศึกษามี ก ารให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนแบบมีส่วนร่วม
3.4 เพื่อให้ผู้ เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
3.5 เพื่อให้ผู้ เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(V-NET)เฉลี่ยตามเกณฑ์
3.6 เพือ่ ให้ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนที่จัดให้
ผู้ เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน
3.7 เพือ่ ให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีใ นการจั ดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย สนองตอบความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและสถานประกอบการ
4.2 การวัดผลประเมินผลได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนที่จัดให้ผู้ เรียนและ
อิงพัฒนาการของผู้เรียน
4.3 ครูได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีใ นการจั ดการเรียนการสอนการวัดผลและ
ประเมินผล
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะ ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสถาน
ประกอบการ
5.2 ผู้ เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
5.3 ผู้ เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ(V-NET)เฉลี่ยตามเกณฑ์
5.4 ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและได้รับค่าตอบแทนตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
5.4 ครูใช้เทคโนโลยีใ นการจั ดการเรียนการสอนการวัดผลและประเมินผล
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
6.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
6.3 การวัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
7. พื้นที่ด้าเนินการ
7.1 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ,สถานประกอบการ
8. สรุปขัน้ ตอน/วิธีการด้าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน ติดต่อประสานงาน
2. ดาเนินโครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
3. สรุป รายงานผลโครงการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
หมวดเงิน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตาบล/
งบ
งบ
งบ
1 2 3 4 จานวนครั้ง)
ดาเนินการ รายจ่ายอืน่ อุดหนุน
อาเภอ
x
x x
2,000
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

500
2,500
2,500
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชใช้เทคโนโลยีใ นการจั ดการเรียนการสอนการ
วัดผลและประเมินผล
9.2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
9.3 การวัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

-

เชิงคุณภาพ

-

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

-

ตัวชี้วัด
ร้อยละของครูได้รับการพัฒนา
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
รูปแบบการวัดผลประเมินผลที่ได้รับ
การพัฒนา
ร้อยละของ ครูทใี่ ช้เทคโนโลยีใ นการ
จั ดการเรียนการสอนการวัดผลและ
ประเมินผล
ร้ อ ยละของผู้ เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
ร้อยละของ ผู้ เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ(V-NET)เฉลี่ยตามเกณฑ์
ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ
ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและได้รับค่าตอบแทน
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ
- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกาหนด
ในแผนงานโครงการ
ร้อยละของงบประมาณตามแผน

หน่วยนับ
80
3
2
80
80
80
60

80
90
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร

แผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
075-378612
075-378613

2. ความส้าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้สอน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน สื่อโสตเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ ที่สาคัญคือผู้สอนโดน
เฉพาะการจัดการเรียนการสอนอาขีวศึกษาจาเป็นต้องมีครูที่มีความรู้ความสามารถ วุฒิการศึกษาตรง
กั บ สาขาที่ รั บ ผิ ด ชอบการสอน และในปี พ.ศ. 2562 เป็ น ต้ น ไป จะมี ค รู ใ นวิ ท ยาลั ย การอาชี พ
นครศรี ธ รรมราชเกษี ย ณอายุ ร าชการ ท าให้ ส ถานศึ ก ษาขาดก าลั ง คนในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน ซึ่งอาจจะส่งผลเสียทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ ดังนั้นเพื่อให้การผลิตกาลังคนเข้า
สู่ตลาดแรงงานได้ต่อเนื่อง วิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญในการจัดแผนอัตรากาลังของครู
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้มีข้าราชการหรือพนักงานราชการทดแทนครูผู้เกษียณอายุราชการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 ข้าราชการหรือพนักงานราชการทดแทนครูผู้เกษียณอายุราชการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
5.2 ครู และบุคลากรมีขวัญและกาลังใจที่ดีและมีความพร้อมทีจะทางาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุข้าราชการหรือพนักงานราชในสาขาที่
ต้องการ
7. พื้นที่ด้าเนินการ
.........
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8. สรุปขัน้ ตอน/วิธีการด้าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
พื้นที่
หมวดเงิน
เป้าหมาย
ในไตรมาส
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตาบล/
งบ
งบ
งบ
1 2 3 4 จานวนครั้ง)
ดาเนินการ รายจ่ายอืน่ อุดหนุน
อาเภอ
1.วางแผน ติดต่อประสานงาน
x x x
2. สรุป รายงานผลโครงการ
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุข้าราชการหรือพนักงานราชในสาขา
ดังนี้
จานวนความต้องการอัตรากาลังคน ในปี พ.ศ.
สาขาวิชา
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569
ช่างยนต์
1
1
ช่างกลโรงงาน
1
1
ช่างเชื่อม
1
ช่างไฟฟ้ากาลัง
1
1
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1
1
ช่างก่อสร้าง
1
1
บัญชี
1
การขาย
1
1
การตลาด
การโรงแรม
1
1
คอมพิวเตอร์
1
อาหารและ
1
1
โภชนาการ
ประมง
1
1
วิทยาศาสตร์
1
คณิตศาสตร์
1
ภาษาอังกฤษ
1
ภาษาไทย
1
พลานามัย
1
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
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เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

- ร้อยละของครู พนักงานราชการได้รับ
การบรรจุแต่งตั้ง
- ร้อยละของผู้เรียนในสาขาวิชาที่ขาด
แคลนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกาหนด
ในแผนงานโครงการ
-

100
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร

ส่งเสริมงานวิจัย วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
นายธนเดช นวลเจริญ
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
075-378612
075-378613

2. ความส้าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้า ผลผลิตและผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ของ
ประเทศเหล่ านั้ น ผ่านกระบวนการวิจัยมาทุกขั้นตอน จากต้นน้าถึงปลายน้าซึ่งส่ งผลให้ ผลผลิ ต
ผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี มีป ระสิทธิภ าพเป็ นที่ยอมรับของผู้ใช้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
พื้นฐานทางเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเป็นบางส่วน ในกระการการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตทาง
เกษตรกรรมพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้รูปแบบทางทางานแบบเดิมๆ จากรุ่นสู่รุ่น ผลผลิตที่ได้รับยัง
ต่าเมื่อเทียบกับลงทุน ทาให้รายได้ของเกษตรกรไม่เพียงพอกับรายจ่าย ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตให้ได้
คุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันกับประเทศที่พัฒนาได้ จาเป็นจะต้องมีระบบ
การวิจัย การใช้วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต
ด้วยความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดล
เศรษฐกิจแบบ “ทามาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทาน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภค
ภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4
องค์ประกอบสาคัญ คือ
เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตร
สมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และ
เป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs
ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มี
ศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value
Services 4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาการจัดการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนให้มีทักษะในสาขาที่
เรียน เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนั้นผู้เรียนทุกคนจะจบการศึกษาได้จะต้องสร้างผลงาน 1 ชิ้น
แต่ผลงานของผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถนาไปใช้งานในชีวิตประจาวันหรือเชิงพาณิชย์ได้ ดังนั้นการที่
จะให้ผลผลิตหรือผลงานมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดจาเป็นจะต้องมีกระบวนการขั้นการ
ผลิต ที่ผ่านขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเทคโนโลยี ดังนั้นผู้เรียนจาเป็นจะต้องได้รับความรู้
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และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเทคโนโลยี จึงสามารถนาความรู้ทักษะไปพัฒนาและ
สร้างมูลค่าผลผลิตของชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ทาให้สังคมอยู่ดี กินดี มีความสุข
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์
การวิจัย และเทคโนโลยี
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และเทคโนโลยี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ผู้เรียนสร้าง ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้
5.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัยของสถานศึกษา ชุมชน สังคม
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ด้าเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขัน้ ตอน/วิธีการด้าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดาเนินการ
พื้นที่
เป้าหมาย
หมวดเงิน
ในไตรมาส
ดาเนินการ
ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตาบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จานวนครั้ง)
ดาเนินการ รายจ่ายอืน่
อาเภอ
1.วางแผน ติดต่อประสานงาน x
2. ดาเนินโครงการ อบรม
x x x
สัมมนา ศึกษาดูงาน
3. สรุป รายงานผลโครงการ
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งบ
อุดหนุน

1,000
28,000
1,000
30,000
30,000
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และเทคโนโลยี
9.2 ผู้เรียนสร้าง ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้
9.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัยของสถานศึกษา ชุมชน สังคม
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการอบรม
- ร้อยละสร้าง ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม ของผู้เรียนสามารถนาไปใช้งาน
ในเชิงพาณิชย์ได้
- ร้อยละผลงานวิจัยของสถานศึกษา
ชุมชน สังคม ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกาหนด
ในแผนงานโครงการ
- ร้อยละของงบประมาณที่จ่ายตาม
แผนงานโครงการ

หน่วยนับ
75
10
10
80
100
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตาแหน่ง
โทรศัพท์
โทรสาร

พัฒนาระบบบริหารการจัดการและการมีส่วนร่วม
รองผู้อานวยการทุกฝ่าย
075-378612
075-378613

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การบริหารงานเพื่อบรรลุเปูาหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการ เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ขององค์กร ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจาเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้ทันต่อสถานการณ์ ผู้รับบริการ
ได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ นั้นคือการบริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เป็นหน่วยงานที่ให้การศึกษาสายอาชีพ จะมีผู้เกี่ยวข้องมากมาย เช่น ต้นสังกัด นักเรี ยน ผู้ปกครอง
ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ดังนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้รับบริการ หรือผู้เรียนหากผู้เรียนหรือผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ
ผู้ปกครอง ชุมน และสถานประกอบการ สร้างความมั่นคงให้สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราชจาเป็นต้อง พัฒนาระบบบริหารการจัดการ การมีส่วนร่วม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
3.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับ ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ
3.3 เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีความรู้เรื่องการนาหลักธรรมภิบาล และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
4.2 สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ร่วมมือกันพัฒนาการ
จัดกาเรียนการสอน
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5.2 การจัดกาเรียนการสอนของสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือ จาก ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
6.1 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสถาน
ประกอบการ
7. พื้นที่ด้าเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช สถานประกอบการ
8. สรุปขัน้ ตอน/วิธีการด้าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดาเนินการ
1.วางแผน ติดต่อประสานงาน
2. ดาเนินโครงการ อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อ
- เตรียมความพร้อมในการเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
- ใช้หลักธรรมภิบาล ในการ
การบริหารจัดการ
- สร้างความร่วมมือกับครูฝึก
และสถานประกอบการ
-สร้างเครือข่ายการจัด
การศึกษาจากทุกภาคส่วน
3. สรุป รายงานผลโครงการ

ดาเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
หมวดเงิน
เป้าหมาย
ดาเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตาบล/
งบ
งบ
งบ
1 2 3 4 จานวนครั้ง)
ดาเนินการ รายจ่ายอืน่ อุดหนุน
อาเภอ
x
1,000
x x x
53,000

x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

1,000
55,000
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
9.2 การจัดกาเรียนการสอนของสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือ จาก ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสถานประกอบการ
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ

-

เชิงคุณภาพ

-

-

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

ตัวชี้วัด
ร้อยละของงาน ที่ใช้การบริหาร
จัดการโดยใช้หลักธรรมภิบาล และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละของแผนกวิชาที่สร้างความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน สังคม
และสถานประกอบการ
ร้อยละของ ระดับความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก ของผู้รับบริการจากงานที่
ใช้หลักธรรมภิบาล และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละของระดับความพึงพอใจใน
ระดับดี มากของผู้ปกครอง ชุมชน
สังคม และสถานประกอบการ ที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกาหนด
ในแผนงานโครงการ
- ร้อยละของงบประมาณตามแผน

หน่วยนับ
100
70
80

80

100
100
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563)
ผู้ประสานงาน นายเอกศักดิ์ อินทร์เตรียะ
ตําแหน่ง
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
โทร.
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
โทรสาร
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
E-mail :
nakhonicc @ yahoo.com
2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้านแผนยุทศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 – 2559 ได้สิ้นสุดลง
ตามระยะเวลาที่กําหนดในปี 2559 เพื่อให้การดําเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เป็ นไปอย่างมีทิศทางและเปู าหมายอย่างชัดเจน สอดคล้ องกับนโยบายและเปูาหมายตามพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จึ ง จํ า เป็ น จะต้ อ งจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ วิ ท ยาลั ย การอาชี พ
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2560 – 2563 โดยระดมความคิดของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้มีกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน สังคม ตลาดแรงงาน กฎหมาย และนโยบาย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาไปตามทิ ศ ทางและเปู า หมายที่ ว างไว้ ในแผนยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2563) และ
แผนประจําปีงบประมาณ 2560 ระดับวิทยาลัย ทําให้สถานศึกษามีการพัฒนาไปตามทิศทางและ
เปูาหมายที่วางไว้ ในแผนยุทธศาสตร์
6. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
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8. สรุปขัน้ ตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
1. วางแผน ติดต่อประสานงาน x
2. ดําเนินโครงการ
x x x
6,500
3. สรุป รายงานผลโครงการ
x
รวมเงิน
6,500
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
6,500
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2563)
จํานวน 5 เล่ม
9.2 แผนประจําปีงบประมาณ 2560 ระดับวิทยาลัย จํานวน 5 เล่ม
9.3 สถานศึกษามีการพัฒนาไปตามทิศทางและเปูาหมายที่วางไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
-ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และผู้
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
นครศรีธรรมราช และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
เชิงเวลา
- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกําหนดการในแผนงานโครงการ
เชิงค่าใช้จ่าย - ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ปลูกพืชไร้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์
นางย่อม คําแปูน
หัวหน้าแผนกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยี ก ารปลู ก พื ช ระบบไร้ ดิ น เป็ น เทคโนโลยี ห นึ่ ง ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ ความพร้อมด้าน
ทาเล บุคลากร และผู้เรียนโดยการผลิตผักเชิงการค้าและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เรียนและชุมชนเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและชุมชนทั่วไป
3.2 เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษจําหน่ายและบริการ
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในฟาร์มและสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้
4.2 ฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
4.3 ผลิตผักจําหน่ายและบริการ
4.4 ผู้บริโภคได้บริโภคผักที่มีคุณภาพและราคาถูก
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 มีบริการให้ความรู้ในรูปการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การศึกษาดูงานหรือจัด
นิทรรศการ แก่บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
5.2 ผลิตผักปลอดสารพิษ ผลิตผักจําหน่ายและบริการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชและบุคคลภายนอกที่สนใจ
7. พื้นที่ดาเนินการ
แปลงปลูกผักไร้ดิน วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x

1.วางแผนการผลิต / การ
ให้บริการความรู้
2.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
x
3.ผลิตผักจําหน่าย / บริการให้
x x
ความรู้
4.การซ่อมแซมบํารุงรักษา
x x x
ระบบปลูก
5.ประเมินผลโครงการ
x x x x
6.สรุปและรายงานผลโครงการ
x

30,000
15,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

45,000
45,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในฟาร์มและสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้
9.2 ฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
9.3 ผลิตผักจําหน่ายและบริการ
9.4 ผู้บริโภคได้บริโภคผักที่มีคุณภาพและราคาถูก
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- บริการให้ความรู้ในรูปการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การศึกษาดู
งานหรือจัดนิทรรศการ
- ผลิตผักปลอดสารพิษ
เชิงคุณภาพ
- ผู้บริโภคมีความพึงพอใจผักปลอดสารพิษซึ่งมีราคาถูกกว่า
ท้องตลาด
- ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดิน
เชิงเวลา
- ร้อยละกิจกรรมที่ทันตามกําหนดการในแผนงานโครงการ
เชิงค่าใช้จ่าย - ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จํานวน 300 คน
จํานวน 3,500 กิโลกรัม
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดสวัสดิการให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนในวิทยาลัยฯ เป็นสิ่งสําคัญที่วิทยาลัย
ฯ จะต้องจัดเตรียมไว้บริการนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ อย่างเพียงพอและทั่วถึง
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีอาหาร น้ําดื่ม ที่สะอาดและถูกสุขอนามัยในการบริโภค มีอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมที่สวยงามในการนั่งพักผ่อน มีสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ไว้ให้นักเรียน-นักศึกษาได้
นันทนาการ และที่สําคัญต้องมีห้องพยาบาลสําหรับให้บริการนักเรียน-นักศึกษาที่เจ็บปุวยได้รับการ
รักษาเบื้องต้น ดังนั้นการจัดหายาและเวชภัณฑ์มาเตรียมไว้ในห้องพยาบาลของวิทยาลัยฯ อย่าง
เพียงพอ จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องเตรียมให้พร้อมสําหรับการใช้เมื่อมีนักเรียน-นักศึกษาเจ็บปุวยหรือเกิด
อุบัติเหตุ สามารถมียาและเวชภัณฑ์ใช้ได้ทันที
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่ อ จั ด ซื้ อ ยาและเวชภั ณ ฑ์ ไ ว้ บ ริ ก ารนั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรของ
วิทยาลัยฯ ที่เจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง
3.2 เพื่ อ เตรี ย มยาและเวชภั ณ ฑ์ ไ ว้ บ ริ ก ารนั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรของ
วิทยาลัยฯ ให้เพียงพอและทั่วถึง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการนักเรียน-นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ที่เจ็บปุวยหรือ
ได้รับอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
มียาและเวชภัณฑ์ไว้บริการนักเรียน-นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ให้เพียงพอและ
ทั่วถึง
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
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7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. สํารวจการใช้ยาและเวชภัณฑ์
2. ขออนุญาต/ประสานพัสดุ/
ดําเนินการจัดซื้อ
3. ให้บริการ/ประเมินผล
4. รายงานผล

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x x
10,000
x x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

10,000
10,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองเมื่อเจ็บปุวยเบื้องต้นได้ ด้วยการขอใช้บริการห้องพยาบาลของวิทยาลัยฯ
9.2 ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการจัดสวัสดิการพยาบาลให้กับบุตรหลานที่เข้ามาเรียน
ซึ่งจะมีผลต่อภาพลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ในการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีให้กับชุมชนและสังคม
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับ
สวัสดิการพยาบาลอย่างเพียงพอและทั่วถึง
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นจากวิทยาลัยฯ ด้วยหลักการปฐม
พยาบาลที่ถูกต้อง
เชิงเวลา
- ร้อยละกิจกรรมเป็นไปตามกําหนดการในแผนงานโครงการ
เชิงค่าใช้จ่าย - ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จํานวน 1,๓๓๕ คน
จํานวน 1,๓๓๕ คน
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชา
ช่างยนต์จัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนมีหน้าที่วางแผน ประสานงานกับอาชีวศึกษา
จังหวัด เพื่อกําหนดให้บริการประชาชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์และส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการในการ
ดําเนินงานร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาชีพ อื่น ๆ ในสถานศึกษา
๓.๒ เพื่อลดการสูญเสียด้านพลังงาน ทรัพย์สิน ชีวิต และช่วยธํารงรักษาด้านสิ่งแวดล้อม
และสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
นักเรี ยน นักศึกษา เกิดความชํานาญในวิชาชีพ และจิตอาสาที่จะทําตนให้ เป็นประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
สถานศึกษา บริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
กับสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษา / ประชาชนทั่วไป

7. พื้นที่ดาเนินการ
สถานศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้
ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
1. เสนอโครงการ
x
2. แต่งตั้งคณะกรรมการในการ x x
ดําเนินงาน
3. สร้างความเข้าใจแก่
x x
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
x x x
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
x
ตามโครงการ
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ นักเรียน นักศึกษา เกิดความชํานาญในวิชาชีพ และจิตอาสาที่จะทําตนให้เป็นประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม
๙.๒ สถานศึกษา บริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
๙.๓ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ และเปิดโอกาสให้ครู
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับสถานประกอบการ
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
-จํานวนผู้เข้ารับบริการ
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละผู้รับริการได้รับการพัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์
ตรงให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ให้เกิดความชํานาญ
ในสาขาวิชาชีพ
เชิงเวลา
- ร้อยละกิจกรรมเป็นไปตามกําหนดการในแผนงานโครงการ
เชิงค่าใช้จ่าย - ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
200 คน
80
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

นาวิชาชีพสู่ชุมชน
นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยงานโครงการพิเศษฯ ได้ดําเนินการออกบริการวิชาชีพสู่ชุมชนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
นําความรู้ที่ได้เรียนมาปฏิบัติงานจริง และให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาบริการประชาชนไม่หวัง
ผลประโยชน์ส่ว นตน ร่วมกับหน่ วยงานภายนอกเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่ว ยงานเพื่อบริการ
ชุมชนใกล้ เคียง และออกบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติรวมทั้งการเสริมสร้าง
เครือข่ายช่างชุมชน ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๓.๑ เพื่อให้ นักเรีย น นักศึกษา นําความรู้ด้านวิชาชีพ ออกบริการ ประชาชน หน่วยงาน
ราชการ โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน
๓.๒ เพื่อประชาชนทั่วไปได้รับบริการ ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ จักรยายนต์
เครื่องจักรกลการเกษตร
๓.3 สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโครงการ Fix it in
school, Fix it by yourself, Fix it center แบบถาวร
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
นักเรียน นักศึกษา นําความรู้ด้านวิชาชีพ ออกบริการประชาชน หน่วยงานราชการ โรงเรียน
หน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับบริการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
นักเรียน นักศึกษา นาความรู้ด้านวิชาชีพ ออกบริการประชาชน เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ
ให้แก่ตนเองได้ทั้งยังสนองนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษา / ประชาชนทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ /โรงเรียนมัธยมในพื้นที่
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
5. ดําเนินงานตามโครงการ
6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x

๑,๐๐๐

x x x

๗,๐๐๐

x x x

๑๒,๐๐๐

x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นั กศึกษา นําความรู้ด้านวิชาชีพ ออกบริการประชาชน หน่วยงานราชการ
โรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ ทุกหน่วยงาน
9.2 ประชาชนที่ได้รับบริการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
9.3 ได้สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
-จํานวนประชาชนผู้รับริการ
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปที่ได้รับบริการ
เชิงเวลา
-ร้อยละความพึงพอใจช่วงระยะเวลาเป็นไปตามกําหนด
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละงบประมาณเป็นไปตามแผนงบประมาณ

หน่วยนับ
จํานวน 1,000 คน
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
นายชัยยันต์ ขวัญเกื้อ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center )
และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ประชาชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา
และพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่อง
ใช้ในครัวเรือนตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอด
ความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชน และดําเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบ การดําเนินงานและบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center ) ให้
กว้างขวางครอบคลุมและให้ความสําคัญในการยกระดับฝีมือช่างชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่าย
ช่างชุมชน ร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน การถ่ายทอด
ความรู้ พัฒ นาสุขอนามัย พื้นฐานและพัฒ นาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม และเสริมสร้าง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้น
ของสินค้าชุมชน อันจะเป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ผลต่อสถานศึกษา
- ให้คําแนะนํา ถ่ายทอดความรู้ ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาและการพัฒนา
ทักษะชุมชน ให้สามารถซ่อมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน
เพื่อลดรายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน
- ยกระดั บ ฝี มื อ ช่ า งชุ ม ชนและพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ การซ่ อ มบํ า รุ ง และเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแก่ช่างชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายร่วมมือกับผู้นําบริหารส่วนตําบล (อบต) และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้
เกิดความยั่งยืน
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้
พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ชุมชน สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
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- ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่นํามาใช้ในการดูแลรักษาและซ่อมแซม
เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
2 ผลต่อนักเรียน นักศึกษา
- เพิ่ ม ประสบการณ์ แ ละความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ในการออกไป
ปฏิบัติงานในชุมชน
- สร้ า งแหล่ ง ปฏิ บั ติ ง านจริ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาทั ก ษะแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ให้ มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะและความพร้อม สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3 ผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม
- ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการบํารุงรักษา การซ่อมบํารุงเบื้อต้น และการยืดอายุ
การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการประกอบอาชีพและอุปกรณ์การดําเนินชีวิตประจําวัน
- ชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
มาตรฐานคุณภาพสินค้า
- ช่างชุมชนได้รับการพัฒนาและยกระดับโดยการเพิ่มทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงกับ
ทีม ช่ า งซ่ อ มประจํ า ศูน ย์ ซ่ อ มสร้ า งเพื่ อ ชุม ชน ในการให้ บ ริก ารซ่ อ มแซม บํ า รุง รั ก ษา เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
ฝึกทักษะและพัฒนาช่างในชุมชน และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในชุมชน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ และขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ สามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้
5.2 การรวมกลุ่มช่างชุมชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลไกลของชุมชน พัฒนาศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
5.3 นักศึกษาอาชีวะมี ทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบ
อาชีพและปฏิบัติงานในชุมชน
5.4 สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงในการพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มี
ความสามารถมีประสบการณ์ มีสมรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ
6. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษา / ประชาชนทั่วไป
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีฯ /โรงเรียนมัธยมในพื้นที/่ หน่วยงานราชการ
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
7. เสนอโครงการ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
9. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
10. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
11. ดําเนินงานตามโครงการ
12. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x
x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ จัดกิจกรรมฝึกทักษะและพัฒนาช่างในชุมชน และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ในชุมชน
9.2 พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อต่อยอดด้านวิชาชีพใช้ชุมชน ตามที่ชุมชนสนใจและมี
ศักยภาพ
9.3 จัดกิจกรรม ส่งเสริม ดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชาชนในชุมชน
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-จานวนประชาชนผู้รับบริการ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน
เชิงเวลา
-ร้อยละความพึงพอใจในระยะเวลาการดําเนินการ
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละการใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณ

หน่วยนับ
จานวน 100 คน
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจาปี
นายณัฐชัย ไตรเมศ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การสร้างความเข้าใจ และการสระสานติดต่อกันระหว่างครู (วิทยาลัยฯ) ผู้ปกครอง (บ้าน) จะ
ช่วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เกิดประสิทธิภาพขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน นักเรียน นักศึกษา ในเบื้องต้น ทั้งยังเป็นแนวทางในการร่วมมือกับชุมชน
และท้องถิ่น พัฒนาตนและสังคม โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัว
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้วิทยาลัยฯ และบ้านของนักเรียนเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจกันดีต่อกัน
3.2 เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
วิทยาลัย และผู้ปกครองมีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาได้ทันท่วงที
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
มีความเข้าใจ และการสระสานติดต่อกันระหว่างครู (วิทยาลัยฯ) ผู้ปกครอง (บ้าน) จะช่วย
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เกิดประสิทธิภาพขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการ แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นต่อผู้เรียน
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยฯ /บ้าน ผู้ปกครอง
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
13. เสนอโครงการ
14. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
15. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
16. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
17. ดําเนินงานตามโครงการ
18. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x
x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
วิทยาลัย และผู้ปกครองมีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการแก้ไขปัญหา ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาได้ทันท่วงที
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-การเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จานวน 981 คน
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ลดปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน
นายณัฐชัย ไตรเมศ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ผู้ปกครองต้องดิ้นรนในการประกอบอาชีพหาราย
ได้มาจุ น เจือครอบครัว เพิ่มมากขึ้น ทาให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานได้เต็มที่ บุตรหลานที่ เรียนสาย
อาชีวศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ควรมีผู้ปกครองให้การดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คาปรึกษาชี้แนะ
ไปในทางที่ถูกต้อง การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาควรจัดให้ครูที่ปรึกษาได้ดูแลนักเรียน
นักศึกษาอย่างเต็มที่ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประสานกับผู้ ปกครอง เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่จ ะเกิดขึ้น กับ นั กเรี ย น เช่นปัญหายาเสพติด ,ชู้ส าว การทะเลาะวิว าทและการขาดเรียน
นักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน ฯลฯ จึงจาเป็นต้องมีระบบดูแล้ช่วยเหลือติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง
ที่รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพระบบดูแลนักเรียน โดยการอบรมให้ความรู้ครูที่ปรึกษาและออกเยี่ยม
บ้านพบผู้ปกครองแก้ปัญหานักเรียน สร้างเครือข่ายในการทางานให้มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อสถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการดูแลนักเรียน นักศึกษา
3.2 เพื่อปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ชู้สาว และความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพของนักเรียน นักศึกษาลดปัญหาการอกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ชู้สาว และความประพฤติที่ไม่เหมาะสมกับสภาพของ
นักเรียน นักศึกษาลดปัญหาการอกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรง
ตามความต้องการของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ลดจํานวนออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา
9.2 ผู้ปกครองพึงพอใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาส่งบุตรหลานมาเรียน
เพิ่มมากขึ้น
9.3 นักเรียน นักศึกษาจบการศึกษาระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดไว้
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ลดการออกกลางคันในปีแรกได้
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละการจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
10%
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (เครือข่ายผู้ปกครอง)
นายณัฐชัย ไตรเมศ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เยาวชนจํานวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมใน
สังคม ทําให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู จะใช้ความรัก ดูแล เอาใจใส่มาก
เพียงใดก็ตาม ก็ไม่อาจปกปูองเยาวชนให้ปลอดภัยได้และไม่สามารถเป็นไปตามสังคม คาดหวังได้
การหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เมื่อให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
จําเป็นต้องใช้ยุทธวิธีการสร้างเครือข่าย ระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจร่วมกันคิด ร่วมกันทําตลอดจนแสดงหาแนวทาง ในการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและ
ชุมชน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ผู้ ปกครองฝึกทักษะในการให้ คําปรึกษา การดูแลอย่างเข้าใจเพื่อนักเรียน
นักศึกษา ทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือในทุกด้าน
3.3 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
3.4 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือในทุกด้าน
4.2 นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 ผู้ปกครองฝึกทักษะในการให้คําปรึกษา การดูแลอย่างเข้าใจเพื่อนักเรียน นักศึกษา
ทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
5.2 นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดํ
า
เนิ
น
การ
รายจ่
ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ปกครอบฝึกทักษะในการให้คําปรึกษา การดูแลอย่างเข้าใจเพื่อนักเรียน นักศึกษา
ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนา ทั้งด้านสุขภาพ ท้างร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
9.2 นักเรียน นักศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน
9.3 นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละการเข้าร่วมของตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียน
เชิงปริมาณ
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละผู้ปกครองได้เน้นทักษะลงมือปฏิบัติจริง
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
80
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น
นายณัฐชัย ไตรเมศ
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ต้องจัดแบบมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา
ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทาง บทบาทการจัดการศึกษาของบุตรหลาน ให้เป็นไป
ตามความต้องการของชุมชนและผู้ ปกครอง พร้อมทั้งการร่ว มมือกันของชุมชน ผู้ ปกครอง และ
สถานศึกษาในการดูแล นักเรียน นักศึกษาด้านความประพฤติ ระเบียบ วินัย ด้านการเรียน สังคม
เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น ของวิทยาลัย ฯ
3.2 เพื่อให้สถานศึกษาได้พบปะสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่องการจัดการศึกษา
3.3 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
และการดูแลพฤติกรรมของบุตรหลาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 สถานศึกษาได้พบปะสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่องการจัดการศึกษา
4.2 สถานศึกษาและผู้ปกครองได้ร่วมกันกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดูแลพฤติกรรมของบุตรหลาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
สถานศึกษา ร่วมกันกําหนดแนวทาง บทบาทการจัดการศึกษาของบุตรหลาน ให้เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชนและผู้ ปกครอง พร้อมทั้งการดูแล นักเรียน นักศึกษาด้านความประพฤติ
ระเบียบ วินัย ด้านการเรียน สังคม เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างยั่งยืน และ
สามารถลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนได้
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

80
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีการจัดประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น
9.2 สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมมือกันจัดการศึกษา และดูแลพฤติกรรมของบุตร
หลานซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ฯ ลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา เข้าประชุมโดยพร้อม
เชิงปริมาณ
เพรียงกัน
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ร่วมกําหนดแนวทาง
บทบาทการจัดการศึกษาของบุตรหลาน
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
80
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
อุดหนุน

81
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ตรวจสุขภาพประจําปี
นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษย์ ที่ส มบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิ ตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และนโยบาย
รัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนที่รัฐมีมาตรการสร้างสุขภาพ
โดยมีเปูาหมายลดอัตราการปุวย ตายและผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างบูรณาการและครบ
วงจรนั้น การตรวจสุขภาพประจําปีของประชาชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปูองกันและสร้างเสริม
สุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ดังนั้นงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษาจึงได้
จัดทําโครงการตรวจสุ ขภาพนั กเรี ยน นักศึกษา ประจําปีโ ดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ โดยให้ นั กเรียนนักศึกษาตรวจสุขภาพพื้นฐานด้านต่าง ๆ และตรวจสารเสพติดเพื่อการคัดกรองกลุ่มเสี่ ยง นํามา
วางแผนในการช่วยเหลือดูแลผู้เรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อตรวจสุขภาพประจําปีให้กับนักเรียน-นักศึกษาทุกคน
3.2 เพื่อต้องการทราบข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาที่มีสารเสพติดในร่างกาย
3.3 เพื่อต้องการทราบดัชนีมวลกาย ภาวะอ้วนของนักเรียน นักศึกษาทุกคน
3.4 เพื่อตรวจสอบสายตายาว / ตรวจสอบตาบอดสี
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
ช่ ว ยปู อ งกั น การเจ็ บ ปุ ว ยเพราะนั ก เรี ย น-นั ก ศึ ก ษาสามารถดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองตาม
คําแนะนําซึ่งเป็นการช่วยลดงบประมาณในการรักษาผู้ปุวยได้อีกทางหนึ่ง
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
วิทยาลัยฯ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มเสี่ยงที่มีสาร
เสพติดในร่างกายได้ตรงกับกลุ่มเปูาหมายที่แท้จริง
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6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. ขออนุญาตดําเนินการ/
แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ประชุมวางแผน
2. ประสานโรงพยาบาล/
ประชาสัมพันธ์
3. จัดกิจกรรม
4. ประเมินผล
5. รายงานผล

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดํ
า
เนิ
น
การ
รายจ่
ายอืน่
อําเภอ
x
x

20,000

x x x x
x
x

50,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

70,000
70,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ช่วยปูองกันการเจ็บปุวยเพราะนักเรียน-นักศึกษาสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง
ตามคําแนะนําซึ่งเป็นการช่วยลดงบประมาณในการรักษาผู้ปุวยได้อีกทางหนึ่ง
9.2 วิทยาลัยฯ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน-นักศึกษาที่มีปัญหาสุขภาพและกลุ่มเสี่ยง
ที่มีสารเสพติดในร่างกายได้ตรงกับกลุ่มเปูาหมายที่แท้จริง
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี
เชิงปริมาณ
-ร้อยละนักเรียน นักศึกษา ทราบข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของ
เชิงคุณภาพ
ตนเองและสามารถดูแลสุขภาพ
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
100
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัญหายาเสพติดเป็ น ปั ญหาใหญ่ของประเทศที่มอมเมาเยาวชนของชาติให้ เสี ยโอกาสใน
การศึกษาเป็ นปั ญหาของสังคมเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายในการเอาชนะยาเสพติดโดยการ
กาหนดเป็นวาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนในการต่อสู่กับ
ยาเสพติด โดยถือให้ผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบาบัดรักษา รวมทั้งให้มีการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด วิทยาลัยฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการที่
ต้องให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการดูแลนักเรียน-นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพ
ติดภายในวิทยาลัยฯ จึงต้องมีแผนและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการให้
ความรู้และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนกาหนดเป็นนโยบายให้วิทยาลัยฯ
ปลอดจากยาเสพติด มีการช่วยเหลือดูแลผู้ เรียน ตรวจสารเสพติด บาบัดเยียวยานักเรียน-นักศึกษาที่
ติดยาเสพติดร่วมกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อปูองกันไม่ให้นักเรียน-นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด
3.2 เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน-นักศึกษาที่ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบําบัดรักษาร่วมกับ
ผู้ปกครอง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและ
นักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงได้เข้ารับการบําบัดรักษา
4.2 ไม่มีสิ่งเสพติดภายในวิทยาลัย
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักเรียน นักศึกษาไม่เสียอนาคตในการศึกษาเล่าเรียน สามารถเรียนจบและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ
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5.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจในมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดของ
วิทยาลัยฯ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. ขออนุญาตดําเนินการ/
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
2. ประชุมวางแผน/กําหนด
มาตรการ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้/
ปูองกัน/บําบัดรักษา
4. กํากับ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
5. รายงานผล

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาไม่เสียอนาคตในการศึกษาเล่าเรียน สามารถเรียนจบและเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศ
9.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความมั่นใจในมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดของ
วิทยาลัยฯ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณผู้เรียนได้อีกทางหนึ่ง
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ได้รับ
เชิงปริมาณ
ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ถึงพิษภัยยาเสพติด
-ร้อยละ ครูที่ปรึกษา ดูแลติดตาม คัดกรอง เฝ้าระวัง ตรวจค้น
และตรวจสารเสพติดนักเรียน-นักศึกษาในที่ปรึกษา
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละไม่มีสิ่งเสพติดภายในวิทยาลัยฯ
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
100
100
100
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติกับสถานประกอบการ
นายบุญธรรม คําแปูน
หัวหน้างานความร่วมมือ
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ด้วยการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีได้มุ่งเน้นให้สถานประกอบการเข้ามาช่วยเหลือในการ
จัดการเรียนการสอน ทางด้านอาชีวศึกษาให้มากขึ้น หรือเป็นการแบ่งเบาภาระงานของสถานศึกษา
และให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือให้สอดคล้องกับเจนนารมของการจัดหลักสูตรทวิ
ภาคี จึงได้จัดทาโครงการลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติสถานประกอบการขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการที่จัดอาชีวศึกษาร่วมกัน
3.2 เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนจัดการอาชีวศึกษากับวิทยาลัย
ฯ มาตลอด
3.3 เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
3.4 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ให้แก่สถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 ผู้ปกครอง นักเรียน และครูฝึกได้ร่วมทราบข้อมูล และเข้าใจในการจัดการเรียนทวิภาคี
4.2 เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานประกอบการที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น จั ด การอาชี ว ศึ ก ษากั บ
วิทยาลัยฯ มาตลอด
5.2 สร้างภาคี เครือข่าย ในการพัฒนาองค์กรกับทุกภาคส่วน สู่ระดับสากล
6. กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. ประสานกับสถาน
ประกอบการ/ผู้ปกครอง/
นักเรียน
3. ดําเนินโครงการ
4. สรุปโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานประกอบการได้ลงนามความร่วมมือ 50 สถานประกอบการ
9.2 ผู้ปกครอง นักเรียน และครูฝึกได้ร่วมทราบข้อมูล และเข้าใจในการจัดการเรียนทวิภาคี
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
- สถานประกอบการเข้าร่วมลงนาม
เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
-ร้อยละความพึงพอใจสถานประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน
เชิงคุณภาพ
ได้ทางานระบบอาชีวศึกษาทวิภาคี
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
50 สถานประกอบการ
150 คน
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

นักเรียน “คนดี คนเก่ง”
นางวดี กุลจิตติชนก
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การผลิ ต กํ า ลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนเป็นสําคัญ ต้อง
คํานึงถึงการจัดการเรีย นการสอนโดยมุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสํ าคัญ และผู้ เรียนจะต้องได้รับทั้ง
ความรู้ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสามารถดําเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมได้
วิทยาลัยฯ จึงได้จัดทําโครงการนักเรียน “คนดี คนเก่ง” ขึ้นมา เพื่อเพิ่มพูนและส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา ได้ประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน โดย
ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเป็ นคนดี เป็ น คนเก่ ง มี จิ ตสาธารณะแก่
วิทยาลัยฯ ชุมชน สังคม และดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาเป็น ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม
ที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ มีจิตสาธารณะแก่วิทยาลัยฯ ชุมชน สังคม เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯ
3.2 เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีวิจารณญาณ เลือกปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับชุมชนและสังคม
3.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ใฝุเรียนรู้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ให้เป็นที่ประจักษ์ได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
นักศึกษา ในวิทยาลัยฯ
3.4 เพื่อ เป็ น การกระตุ้นให้ นั กเรียนมุ่ง มั่น ในการเรี ยนและการตระหนัก ถึงคุ ณธรรม
จริยธรรม
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
เพื่ อ พัฒ นาและส่ งเสริ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึก ษาเป็ น ผู้ ที่ มี คุณ ธรรม จริย ธรรม มีพ ฤติ กรรมที่
เหมาะสม มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ มีจิตสาธารณะแก่วิทยาลัยฯ ชุมชน สังคม เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยฯ
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง
และเรียนอย่างมีความสุข สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง โรงเรียน และชุมชนต่อไป
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x

1. เสนอโครงการ
2. รวบรวมรายชื่อนักเรียน
“คนดี คนเก่ง”แต่ละ
แผนกวิชา
3. พิจารณาคัดเลือกนักเรียน x x x x
“คนดี คนเก่ง”
4. ประกาศรายชื่อและมอบ
x x x
เกียรติบัตรแก่นักเรียน
“คนดี คนเก่ง”ที่ได้รับ
คัดเลือก
5. รายงานผลต่อสถานศึกษา
x
และสํานักงานนโยบายและ
แผน สํานักงา
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาให้เป็น นักเรียน
“คนดี คนเก่ง”ตามนโยบายของวิทยาลัย
9.2 วิทยาลัยฯและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถ กําหนดแนวทางการ
ผลิตกําลังคน ด้านอาชีวศึกษาให้เป็นทั้งคนเก่งคนดีมีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
9.3 ประชาสัมพันธ์นักเรียน “คนดี คนเก่ง” สู่สารธารณชนเพื่อยกย่องและส่งเสริม
นักเรียน “คนดี คนเก่ง” เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ศรัทธาต่อวิทยาลัยฯและการอาชีวศึกษา
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ยกย่องนักเรียน “คนเก่ง” และยกย่องนักเรียน “คนดี”
เชิงปริมาณ
-ร้อยละนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เชิงคุณภาพ
มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จานวน 48 คน
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
นางวดี กุลจิตติชนก
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การผลิ ตก าลั งคนด้ านอาชี ว ศึ กษา เป็ นภารกิ จหลั กของสถานศึ ก ษาในสั งกั ดส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการดาเนินการในการจัดการเรียนการสอน ต้องคานึงถึงผู้สาเร็ จ
การศึกษาแต่ละปีการศึกษาเป็นข้อมูลสาคัญในการดาเนินการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
3.2 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้สําเร็จการศึกษา
3.3 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สําเร็จการศึกษาที่ต้องการแหล่งข้อมูลตําแหน่งงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 เพื่อเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
4.2 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้สําเร็จการศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
สถานศึกษามีข้อมูลการศึกษาต่อ การมีงานทํา การประกอบอาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา
ทั้งระดับชั้นปวช. และระดับชั้น ปวส. ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการดําเนินการจัดการเรียน การสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. จัดทาไปรษณียบัตร
3. รวบรวมสถานที่อยู่ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
4. ส่งไปรษณียบัตรพร้อม
หนังสือขอความร่วมมือ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ในการตอบไปรษณียบัตร
5. รายงานผลต่อสถานศึกษา
และสานักงานนโยบาย
และแผน สานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x

x

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1
สถานศึกษามีข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ไม่ต่ํากว่า 95%
9.2
สถานศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถกําหนดแนว
ทางการผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
9.3
สถานศึกษามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สําเร็จการศึกษา
9.4
สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือผู้สําเร็จการศึกษาที่ต้องการแหล่งข้อมูลตําแหน่งงาน
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ไปรษณียบัตรติดตามผู้สาเร็จการศึกษา
เชิงปริมาณ
-ร้อยละนักเรียน นักศึกษามีการศึกษาต่ อหรือมีงานทา
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จานวน 1,000 ฉบับ
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
นางวดี กุลจิตติชนก
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยฯ ตลอดจน แนวทางการประพฤติ
ปฏิบัติตนในฐานะนักเรียน นักศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ ทําให้นักเรียน นักศึกษาสามารถ
เข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับสถานศึกษาใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ รวมทั้งสร้างความคุ้น
ชินกับครู-อาจารย์ และเป็ นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากั บนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งจะนําไปสู่ความสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยและ แนวทางปฏิบัติ
แก่นักเรียน นักศึกษาใหม่
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความคุ้นชินกับวิทยาลัยฯและครู-อาจารย์
3.3 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯกับนักเรียน นักศึกษาใหม่
3.4 เพื่อเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
3.5 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้สําเร็จการศึกษา
3.6 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สําเร็จการศึกษาที่ต้องการแหล่งข้อมูลตําแหน่งงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยและ แนวทางปฏิบัติแก่
นักเรียน นักศึกษาใหม่
4.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความคุ้นชินกับวิทยาลัยฯและครู-อาจารย์
4.3 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยฯกับนักเรียน นักศึกษาใหม่
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
เป็ น การสร้ างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะนําไปสู่
ความสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียน นักศึกษา
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6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
4. สรุปผลการดาเนินงาน

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดํ
า
เนิ
น
การ
รายจ่
ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของวิทยาลัย
และ แนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่
9.2 นักเรียน นักศึกษาใหม่มีความคุ้นชินกับวิทยาลัยฯและครู-อาจารย์
9.3 วิทยาลัยฯและนักเรียน นักศึกษาใหม่ มีสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
-นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ทั้งระดับชั้นปวช.1
เชิงปริมาณ
และระดับชั้น ปวส.1
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละของนักเรียน นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
๘๐
กฎ ระเบียบ ของวิทยาลัยฯ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้า
กับสถานศึกษาใหม่
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
80
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ปัจฉิมนิเทศผู้สาเร็จการศึกษา
นางวดี กุลจิตติชนก
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
นักเรียนระดับชั้นปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 ที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่
ควรได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ชีวิตการทางานทั้งภาคอุตสาหกรรม การบริการ ภาคธุรกิจ
หรือการประกอบอาชีพส่วนตัว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ความรู้และเตรียมความพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตภายหลังสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 ระดับ ปวส.2
3.2 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและประทับใจให้กับผู้สําเร็จการศึกษา
3.3 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สําเร็จการศึกษา และคณะครู-อาจารย์
3.4 เพื่อสร้างความรู้สึกผูกพันของผู้สําเร็จการศึกษาต่อวิทยาลัย
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 ผู้สําเร็จการศึกษาได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตภายหลัง
สําเร็จการศึกษา
4.2 ผู้สําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจและประทับใจ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สําเร็จการศึกษา และคณะครู-อาจารย์
5.2 ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้สึกผูกพันกับวิทยาลัย
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
6. เสนอโครงการ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
8. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
9. ดําเนินงานตามโครงการ
10. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้สําเร็จการศึกษาได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตภายหลัง
สําเร็จการศึกษา
9.2 ผู้สําเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจและประทับใจ
9.3 มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สําเร็จการศึกษา และคณะครู-อาจารย์
9.4 ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้สึกผูกพันกับวิทยาลัย
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับชั้นปวช.3 และระดับชั้น
เชิงปริมาณ
ปวส. 2 เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละของนักเรียน นักศึกษามีความรู้และมีความพร้อม
สําหรับการดําเนินชีวิตภายหลังสําเร็จการศึกษา
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
100
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ

ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ผู้ประสานงาน นางวดี กุลจิตติชนก
ตําแหน่ง
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
โทร.
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
โทรสาร
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
E-mail :
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การผลิ ต ก าลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษาเป็ น ภารกิ จ ส าคั ญ ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดมมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ มีงานทา เป็นกาลังสาคัญสาหรับ
การผลิต การบริการทั้งภาคอุตสาหกรรม และ ธุรกิจต่างๆ คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานที่สถาน
ประกอบการต้องการจึงเป็นข้อมูลสาคัญที่สถานศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะ
ใช้เพื่อปรับปรุงการดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้สํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
3.2 เพื่อให้วิทยาลัยฯมีข้อมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความ
ต้องการของ ประกอบการหรือตลาดแรงงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
วิทยาลัยฯได้รับแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
วิทยาลัยฯมีข้อมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือตลาดแรงงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
สถานประกอบการ
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชและสถานประกอบการ

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการ
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x
x

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 วิทยาลัยฯได้รับแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานประกอบการ
9.2 วิทยาลัยฯมีข้อมูลในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการ
ของสถาน ประกอบการหรือตลาดแรงงาน
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
เชิงปริมาณ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการ
อาชีพนครศรีธรรมราช
-ร้อยละคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จานวน 15 แห่ง
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

แนะแนวศึกษาต่อ
นางวดี กุลจิตติชนก
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การผลิ ต ก าลั ง คนด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา เป็ น ภารกิ จ หลั ก ของสถานศึ กษาในสั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ซึ่งดาเนินการในการจัดการเรียน การสอน ต้องคานึงถึงผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เป็นข้อมูลสาคัญในการดาเนินการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา
3.3 เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 ข้อมูลการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาได้รับการเผยแพร่
4.2 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาได้รับการประชาสัมพันธ์
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชและโรงเรียนมัธยมใกล้เคียง

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
11. เสนอโครงการ
12. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
13. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
14. ดําเนินงานตามโครงการ
15. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ข้อมูลการจัดการเรียน การสอนอาชีวศึกษาได้รับการเผยแพร่
9.2 การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาได้รับการประชาสัมพันธ์
9.3 ปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-นักเรียนระดับม.3 และระดับชั้นปวช.3
เชิงปริมาณ
-ร้อยละ นักเรียนระดับม.3 และระดับปวช.3 ได้รับข้อมูลการ
เชิงคุณภาพ
จัดการเรียนการสอน
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จานวน 2,000 คน
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
นายสนอง บํารุง
งานวัดผลและประเมินผล
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลทางด้านเทคโนโลยีและทักษะในการประกอบอาชีพสูงขึ้น
นักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ที่กําลังศึกษาและกําลังจะจบการศึกษาในสาขา
อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลอดแรงงาน
เพื่อที่จะให้นั กศึกษาออกไปสู่ ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ จึงจําเป็นที่จะต้องเพิ่มทักษะ
ทางด้านฝีมือทางวิชาชีพให้มากขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะเพิ่มมาก
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจทักษะวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถทางงานฝีมือทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
นักศึกษาออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
16. เสนอโครงการ
17. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
18. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
19. ดําเนินงานตามโครงการ
20. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
10,000
x x x x
x x x
x

20,000

รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

30,000
30,000

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะทําการฝีมือทางวิชาชีพ
9.2 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถทางงานฝีมือทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการทดสอบ ความรู้ทาง
เชิงปริมาณ
วิชาชีพ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละนักเรียน นักศึกษาผ่านการทดสอบ
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
100
๘๐
80
80

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งบ
อุดหนุน
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์
นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมากรการอาชีวศึกษามีนโยบายสําคัญที่ต้องการให้สถานศึกษา ดําเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ประยุกต์ความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดย
จะต้องส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะนักคิด และนักวิจัยสามารถประยุกต์ความรู้เป็นชิ้นงาน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานได้ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึง
กําหนดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ ในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกฝน
ทักษะด้านการวิจัยซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาน าความรู้ ภ าคทฤษฎี ป ระยุ ก ต์ เป็ น ชิ้ น งาน นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
นั กเรี ย น นั กศึกษามีความรู้ความเข้ าใจในการจัดทาชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ และ
โครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
สามารถน าผลงาน ชิ้ น งาน นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละโครงงาน ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันและวิชาชีพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x

งบ
อุดหนุน

x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาจัดทํา ชิ้นงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และโครงงานได้รวมจํานวน
50 ผลงาน
9.2 นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
และโครงงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
9.3 สามารถนําผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงาน ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-นักเรียน นักศึกษาจัดทาชิ้นงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ
เชิงปริมาณ
โครงงานได้
-ร้อยละความพึงพอใจในผลงานของนักเรียน นักศึกษาที่จัดทา
เชิงคุณภาพ
ขึ้นสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน และวิชาชีพ
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
อย่างน้อยคนละ 1 ผลงาน
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

29 กรกฎาคม ชื่นชมวันภาษาไทยแห่งชาติ
นางราศรี นามโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
29 กรกฎาคม ของทุ ก ปี เ ป็ น วั น ภาษาไทยแห่ ง ชาติ ควรที่ จ ะได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมทาง
ภาษาไทย เพื่อเป็ น การส่งเสริ มสนับสนุนให้ ใช้ภ าษาไทยที่ถูกต้อง และสร้างจิตส านึกที่ดีเพื่อการ
อนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจาชาติ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ นั กเรี ย น นั กศึกษาและบุคคลทั่ว ไปตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทย และใช้
ภาษาไทยให้ถูกต้อง
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 นักเรียน นักศึกษาอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ถูกต้องขึ้น
4.2 นักเรียนมีทักษะทางภาษาสูงขึ้นสามารถส่งผลงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาที่
จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย และสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
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8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย และสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละจานวนการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน นักศึกษา
เชิงปริมาณ
-ร้อยละนักศึกษาตระหนักถึงความสาคัญของภาษาไทย
เชิงคุณภาพ
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
80
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

พัฒนาทักษะด้านภาษา
นางราศรี นามโชติ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
เนื่องในปัจจัยของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน คือการ
ส่งเสริม การใช้ภาษาอังกฤษ โดยกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการทํางาน ประชากรของแต่ละ
ประเทศสามารถ ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง ประชาคมอาเซียนจงกลายเป็นตลาด ที่เกิดสภาวะการ
แข่งขันเชิงคุณภาพและความ สามารถของการผลิตทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนั้นการ
เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรของประเทศ เพื่ อ ให้ มี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ ในระดั บ ที่ ส ามารถ
ติดต่อสื่ อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่ว มมือเจรจาต่อรอง และสร้างความสั มพันธ์ที่ ดีได้มี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชตระหนักถึงความสําคัญของการ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเป็นภาษา ของ
การทํางาน และสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน ด้วยหลักสูตร English for Work and Life สําหรับ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน จึงได้จัดโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้บริหาร ของวิทยาลัย
การอาชีพนครศรีธรรมราช โดยมอบหมายให้กลุ่ม วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งมีบุคลากรทั้งครูชาวไทยและ
ครูชาวต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ สอนภาษาอังกฤษโดยครูผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศเป็นวิทยากรในการ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึก ษาได้พั ฒ นาทัก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษ ได้ อย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพทั้ งแบบ การสอนใน
ห้องเรียนและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารเพื่อการทํางาน และการ
สื่อสาร ในชีวิตในชีวิตประจําวันให้กับ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู
และผู้บริหาร ของวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชครู
3.2 เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรของประเทศให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และ
ความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)
นั กเรี ย น นั กศึกษา ผู้ บ ริ ห ารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้แ ละทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางานและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการชีพนครศรีธรรมราช
สามารถติดต่อสื่อสาร ด้วยทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการชีพนครศรีธรรมราช
7. พื้นที่ดาเนินการ
ห้องอาเซียนศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. ประชุม/วางแผนการ
ดําเนินการตามโครงการ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการทํางานและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
9.2 นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาสามารถใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ
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10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
เชิงปริมาณ
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละตระหนักและเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ทํางานและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
80
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

ฝึกทางานฟาร์มประมง
นางย่อม คําแปูน
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและทักษะ
จะต้องปฏิบัติได้จริงเพื่อที่จะนาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต การทางานฟาร์มเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการในการทางาน รู้จักวางแผนการทางานและได้
พบปัญหาอุปสรรคระหว่างการทางานฟาร์มตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งจะทาให้เกิดความ
มั่นใจในการที่จะนาไปปฏิบัติเองในอนาคต
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเป็นแบบอย่างในการทําฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแก่ผู้เรียน
3.2 เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพที่เรียน
3.3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
4.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
4.2 ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทํางานฟาร์ม ลดการสูญเสียในการปฏิบัติงาน
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
5.1 เป็นแบบอย่างในการทําฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแก่ผู้เรียน
5.2 นักเรียน ได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพที่เรียน
5.3 สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
5.4 มีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิต ส่งเป็นเงินบารุงการศึกษา
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนและครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
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7. พื้นที่ดาเนินการ
แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
3. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
4. เพาะและเลี้ยงสัตว์น้ําตาม
หลักและกระบวนการ
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกเหนือจากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ
9.2 ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทํางานฟาร์ม ลดการสูญเสียในการปฏิบัติงาน
9.3 มีรายได้จากการจําหน่ายผลผลิต ส่งเป็นเงินบํารุงการศึกษา
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการทางานฟาร์ม
เชิงปริมาณ
-มีผลผลิตจากกระบวนการฝึก ได้แก่ ลูกสัตว์น้า
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและ
ทักษะการทํางานฟาร์ม
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จานวน 37 คน
ประมาณ 30,000 ตัว
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

พัฒนาศักยภาพในการจัดทาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
นายพยุงศักดิ์ โสพรรณเมธ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
ตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา พ.ศ.2542 มี ส าระสํ า คั ญ ที่ เ น้ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการสอน ซึ่งเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ดังนั้นครูในยุคปัจจุบัน จึง
ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทให้เป็นผู้รอบรู้และสามารถทําวิจัยได้ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นนวัตกรรม
รูปแบบหนึ่ง นํามาใช้เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน ประโยชน์ทําวิจัยไม่เพียงแต่จ ะช่วยพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพแต่ยังช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นครูเป็นที่มีบทบาทสําคัญ
ต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตรา 24(5)
บทบาทของครูจะเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นผู้คอยกระตุ้นและ
สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ครูในปัจจุบันจึงต้องเป็นครูมืออาชีพที่มีความรอบรู้ทั้งด้านเนื้อหาวิชาการ
และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ด้านนี้เพื่อ
พัฒนาความรู้ของครู และรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาจึงดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติการ เรื่ อ งการวิจั ย ในชั้น เรี ยน แก่ครูผู้ ส อนเป็นการพัฒ นาการเรียนการสอนและยกระดั บ
คุณภาพมาตรฐานที่ดีต่อไป
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู และ
ผู้สนใจ
3.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนแก่ครู และ ผู้สนใจ
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5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
6. กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
1.
2.
3.
4.

เสนอโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x x x
x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนสามารถทํางานวิจัยได้
9.2 ครูผู้สอนสามารถนําผลการวิจัยมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-จานวนครู และ ผู้สนใจ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละครูสามารถนําแนวทางที่ได้จากการอบรม จัดทําวิจัยได้
อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จานวน 100 คน
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ

การเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและฝึกงาน
ในสถานประกอบการ
ผู้ประสานงาน นายอวยชัย ฐานะกาญจน์
ตําแหน่ง
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทร.
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
โทรสาร
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
E-mail :
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการเป็น
นโยบายสําคัญของ สอศ. ที่จะดําเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่าง
แท้จริง เนื่องจากได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการกับเจ้าของวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ
ตรงตามสาขา ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษามีความสามารถตรงตามสาขาวิชาชีพที่ตลาดแรงงาน
ต้องการ ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องดําเนินการจัดการเรียนรู้และฝึกทักษะของผู้เรียน ทั้งนี้โดยความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นการเน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้ง
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะในทุกๆด้านตามสาขาวิชาชีพ จากการประสาน
ความร่วมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือภาค
ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอน
สําเร็จตามวัตถุประสงค์
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้รับมอบหมายให้จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้โดยการจัดให้
นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งในระบบปกติและในระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชาเข้ารับ
การฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ดังนั้นเพื่อให้การฝึกอาชีพของนักเรีย น นักศึกษามีประสิทธิภาพ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึก
อาชี พในสถานประกอบการและการเชิญ ตัว แทนสถานประกอบการและผู้ ปกครองของนั กเรีย น
นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและ
การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อให้ นั ก เรี ย น นัก ศึกษา ผู้ ป กครองและสถานประกอบการเข้าใจนโยบายการ
จัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและการจัดการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี
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3.2 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชามีความพร้อมในการเรียนรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
3.3 เพื่อให้นั กเรียน นักศึกษาสามารถปรับตัว และปฏิบัติตนในการฝึ กอาชีพในสถาน
ประกอบการ ด้วยความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
3.4 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง สถานประกอบการและสถานศึกษา ในการ
ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
4. ผลผลิตโครงการ (Output)
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและสถานประกอบการเข้าใจนโยบายการจัดการอาชีวศึกษา
เกี่ยวกับการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี มีความพร้อม
ในการเรี ย นรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอีกทั้งนักเรียน
นักศึกษาสามารถปรับตัวและปฏิบัติตนในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ด้วยความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง สถานประกอบการและสถานศึกษา ในการฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ
6. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช

งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

116
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
21. เสนอโครงการ
22. แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
23. สร้างความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
24. ดําเนินงานตามโครงการ
25. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x x x x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียน นักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตนเองเข้า
กับสถานประกอบการได้
9.2 นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จากการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ
9.3 ผู้ปกครองและสถานประกอบการเข้าใจนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับการ
ฝึกงานในสถานประกอบการและการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา
เชิงปริมาณ
- สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
-ร้อยละผู้ปกครองเข้าใจนโยบายการจัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับ
การฝึกงานในสถานประกอบการและการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
จานวน 150 คน
จานวน 10 คน
๘๐
80
80
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โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2560
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
............................................
1. โครงการ
ผู้ประสานงาน
ตําแหน่ง
โทร.
โทรสาร
E-mail :

สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอวยชัย ฐานะกาญจน์
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒–๓
๐–๗๕๓๗–๘๖๑๒-๓ ต่อ ๑๐๔
nakhonicc @ yahoo.com

2. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
การสร้างความเข็มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาวการณ์แข่งขัน
ปัจจุบันและอนาคตจําเป็นต้องมีกําลังแรงงานในประเทศที่มีคุณภาพ การอาชีวศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการผลิตกําลังคนสู่งานอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิต
และหรือบริการโดยหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนต้ องเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการการ
เรียนด้วยการปฏิบัติจริงและการประเมินตามสภาพจริงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และ
ตรงตามเปูาหมายของหลักสูตร งานทวิภาคีจึงได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนระบบทวิ
ภาคีขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาในงานอาชีพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความ
ถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยนําความรู้ทางทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญามาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะสามารถนําไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
3.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
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4. ผลผลิตโครงการ (Output)
สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome)
เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน และตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรสร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจในรูปแบบ ขั้นตอน และกระบวนการจัดการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาในงานอาชีพและการดารงชีวิต
6. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกอาชีพ
7. พื้นที่ดาเนินการ
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
8. สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ และหมวดเงินที่ใช้

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

2.
3.
4.
5.

1. เสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการใน
การดําเนินงาน
ประชุมวางแผนและ
มอบหมายงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ดําเนินการ
ในไตรมาส

พื้นที่
เปูาหมาย
หมวดเงิน
ดําเนินการ
(เช่น ใคร
ระบุ ตําบล/
งบ
งบ
1 2 3 4 จํานวนครั้ง)
ดําเนินการ รายจ่ายอืน่
อําเภอ
x
x
x
x x x
x
รวมเงิน
งบประมาณรวมทั้งโครงการ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูฝึกของสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนระบบทวิภาคี
9.2 ครู ฝึ ก ของสถานประกอบการสามารถวางแผนการฝึ ก อาชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
เนื้อหาวิชาและมาตรฐานวิชาชีพสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึก
ภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น
9.3 วิทยาลัยรับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนที่ผ่าน ๆ มา และ
นํามาวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
10. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
-ร้อยละของนักเรียน นักศึกษามีความพร้อมที่ออกฝึกอาชีพ
เชิงปริมาณ
- ครูฝึกในสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
-ร้อยละสถานประกอบการมีความพึงพอใจทีจ่ ะร่วมจัด
เชิงคุณภาพ
การศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
เชิงเวลา
-ร้อยละของระยะเวลามีความเหมาะสม
เชิงค่าใช้จ่าย -ร้อยละของงบประมาณเป็นไปตามแผน

หน่วยนับ
80
จานวน 30 คน
๘๐
80
80
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