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ค าน า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  นี้ 
 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีนั้น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ า ย  
แ ผ น ง า น และความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 
โดยจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือก าหนดทิศทางในการบริหารงานและการปฏิบัติงานที่มีแบบแผน
น าไปสู่การปฏิบัติจริง สามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ โดยสถานศึกษาได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา 

 

ท้ายนี้  งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2558 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยงาน
วางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นแนวทางให้
บุคลากรทุกท่านได้ใช้ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2558 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไป 
 
 
 
      ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
                  กันยายน  2557 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายบริการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และภูมิภาค 

 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานก าลังคนสายอาชีพสู่สากล 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง เสมอภาค 
4. เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยี 
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
6. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
7. ส่งเสริม/พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้เป็นเลิศ 

 
เป้าหมายบริการ 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. 2555 - 2569 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

1. ด้านการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงานโดย 
1.1 รักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับ ปวช. การเพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับ ปวส. 
1.2 ลดปัญหาการออกกลางคัน โดยวางเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 5 ด้วยการป้องกัน/ดูแลรายบุคคล  
     การวิจัยพัฒนา แก้ปัญหารายวิทยาลัย/รายสาขาวิชา การวิเคราะห์แก้ปัญหาเชิงระบบ  
     กลุ่มเป้าหมายใน 50 วิทยาลัยที่มีปัญหาการออกกลางคันสูง   
1.3 จัดการเรียนการสอนในระดับพื้นที่และภาพรวมตามความต้องการในแต่ละสาขา 
1.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนสายอาชีพด้วยระบบโควตา 
1.5 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนส าคัญต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาในเชิงรุก ได้แก่ นักเรียน และ             
     ผู้ปกครอง 
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2. ด้านการขยายโอกาสในการเรียนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ 
2.1 จัดอาชีวศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สาขาอาชีพ การขยายกลุ่มเป้าหมาย 
2.2 จัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาในรูปแบบกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม 19  
     สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ 1 แห่ง จ านวน 4 แห่ง    
2.3 จัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาอ าเภอในกลุ่มอ าเภอชั้นหนึ่ง 
2.4 ส่งเสริมการจัดอาชีวศึกษาชายแดนใต้สู่สันติสุข ศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา อาชีวศึกษาสองระบบ  
     และการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาท้องถิ่น และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส 
2.5 มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สาขาที่เป็นนโยบาย 
     รัฐบาล และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะ  
     ทาง อาทิ ปิโตรเคมี การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานทดแทนโลจิสติกส์/ 
     รถไฟความเร็วสูง อัญมณี ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ท่องเที่ยว/โรงแรม ฯลฯ      
2.6 ขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวศึกษาในโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาเพ่ือคนพิการ  
     อาชีวศึกษาวัยแรงงาน อาชีวศึกษาสูงวัยอาชีวศึกษาเพ่ือสตรี อบรมระยะสั้น/ตลาดนัดอาชีพ ศูนย์ 
     ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพ่ือต่อยอดและพัฒนาทักษะทั้ง Upgrade  Skill  
     และ Reskill ร่วมจัดอาชีวศึกษา ในสถานพินิจ เรือนจ า ค่ายทหาร และ อปท. ฯลฯ      
2.7  สนับสนุนให้หน่วยงาน/องค์กร ร่วมจัดอาชีวศึกษาซึ่งได้แก่ สถานประกอบการ อปท. และ  
      ภาคเอกชนจากสาขา อาชีพต่างๆ ฯลฯ 
2.8  จัดอาชีวศึกษาทางเลือก อาชีวศึกษาทายาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาฐานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา 
      อินเตอร์ และอาชีวศึกษาเทียบโอนประสบการณ์    
2.9  เพ่ิมช่องทางการเรียนอาชีวศึกษาด้วย อาชีวศึกษาทางไกล และเครือข่ายวิทยุเพ่ือการศึกษาและ 
      พัฒนาอาชีพ (R-radio network)      

3. ยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษา 
3.1 ระดับสถานศึกษา และระดับห้องเรียน ส่งเสริมคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและ 
      ยกระดับ คุณภาพการจัดอาชีวศึกษาโดย 

- พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Constructionism, Project Based Learning,  
  Authentic Assessment, การเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์จากการเรียนในสถานที่จริง/    
  สถานการณ์จริง อาทิ Fix It  
  Center และกรณีภัยพิบัติ 
- พัฒนาระบบนิเทศ การจัดการความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากครูรุ่นพ่ีสู่ครูรุ่นใหม่  
  (นิเทศภายใน) และการนิเทศทางไกล  
- สร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพภายใน สนับสนุนให้ทุกวิทยาลัยผ่านการประเมิน 
  คุณภาพภายนอกระดับดีมาก และเตรียมพร้อมรับการประเมินระดับสากล  
- ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามความ 
  ต้องการของ พ้ืนที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ วัยท างาน สูงวัย  
  สตรี ฯลฯ 
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- ใช้  ICT เพ่ือการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้าน Hardware สื่อการเรียนการ 
  สอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพ่ือการ 
  เรียนการสอน  
- พัฒนาครู สร้างเครือข่ายครู Social Media และ Network สนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพื่อ 
  พัฒนาคุณภาพ 
- จัดหาสื่อ/หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่ทันสมัยและเพียงพอ 

3.2  ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีขีดความสามารถใน 
      การแข่งขันท้ังสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตามต าแหน่ง      
      หน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพและการ 
      ประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝัง 
      คุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตยความมีวินัยเสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้าน     
      นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบน พ้ืนฐานCompetency     
      Based Technology Based Green Technology และ Creative economy รวมทั้ง 
      การแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ  
      กีฬา และการป้องกัน/แก้ไขการทะเลาะวิวาท 
3.3 เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคม ASEAN โดยการเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา English Program      
     (EP) Mini  English Program (MEP) ทุกจังหวัดใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการ 
     ฝึกงานต่างประเทศ/บริษัท ต่างประเทศและในประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษในงาน    
     อาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้าจัดระบบ Sister School ทุกประเทศใน ASEAN     

4. ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
4.1 ด้านบริหารทั่วไป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ Web ฃ 
      Portal, E-office และ Data based รวมทั้งการปรับภาพลักษณ์เชิงบวก 
4.2 ด้านงบประมาณ ใช้แนวทาง Strategic Performance, Based Budgeting: SPBB และ  
      Formula Funding  โดยการจัดงบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน ความเสมอภาค และตาม 
      นโยบาย การกระจายอ านาจจัดซื้อจัดจ้าง จัดหางบประมาณค่าสาธารณูปโภคและค่าจ้างครูให้ 
      เพียงพอ   
4.3 ด้านบริหารงานบุคคล สร้างเครือข่ายครู/สมาคมวิชาชีพ จัดหาลูกจ้าง พนักงานราชการให้ 
     เพียงพอ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของสถาบันการอาชีวศึกษา   
4.4 ด้านการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการจัด 
     อาชีวศึกษา ดังนี้ 

- ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
- องค์การ/สมาคมวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า กระทรวงแรงงาน กระทรวง     
  อุตสาหกรรมสถานประกอบการ ในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกงาน ฯลฯ 
- องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ VOCTECH,CPSC/APACC,SEARCA และ UNIVOC ฯลฯ 
- ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคของโลก ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อิสราเอล ญี่ปุ่น  
  เดนมาร์ก เยอรมัน ฯลฯ 
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นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.  การเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ  เช่นการผลิต  สายอาชีพ   
               ในโรงเรียน  มัธยมฯเน้นการประชาสัมพันธ์  การสร้างค่านิยาผู้เรียน  ยกระดับทักษะอาชีพ  แก่วัยแรงงาน  
               /คนตกงาน /เกษตรกร 
 2.  การสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา 

3.  การสนับสนุนงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียน ที่มีคุณภาพไว้ที่ส่วนกลาง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ยืมเรียน และ 
     สามารถฝึกทักษะ ได้ตลอดเวลา ทั้งในโรงเรียน ชุมชนหรือที่บ้าน     

 4.  การใช้จ่ายงบประมาณ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และงบประมาณปี 2558  โดยเฉพาะในไตรมาสแรกที่จะต้อง 
               ด าเนินการด้วย ความถูกต้องและโปร่งใส  โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะเน้นความ 
               โปร่งใสด้วยหลัด Before & After 
 5.  การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ซึ่งจ าเป็นต้องให้คุรุสภาพิจารณาแก้ไขกฎหมายระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง    
                 ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพ่ือให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาในระบบและแก้ไขปัญหาขาด แคลนครูช่าง            
           6.  อัตราการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 7.  การพัฒนาทักษะการสอนวิชาครู  ให้ก้าวหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 8.  ความร่วมมือกับคณะกรรมกรรร่วมกับภาครัฐและเอกชน  เพื่อพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.)  ใน 
               การลิตก าลังคนในกลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่น  กลุ่มอาชีพยานยนต์  โรงแรม  อัญมณี แม่พิมพ์  โลหะ ฯลฯ 
           9.  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น  เพ่ือเสริมสร้างหลักสูตร  ปวช./ปวส. และการแก้ไขการจัดการศึกษาตาม 
               หลักสูตร ปทส. 
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ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ 2558 

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2 .เพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ 
1. ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
2. การจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี
3. ปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. ปฏิรูปสื่อและหลักสูตร 
5. ระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในชาติ 
6. ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
7. การสร้างและกระจายโอกาส 
8. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในทุกระดับ 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซี่ยนและต่างประเทศ 
10. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
11. ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์ 

ข้อบัญญัติสู่ความส าเร็จ 

 "ยึดหลักธรรมมาภิบาล                บริหารงานประจ า 
  น าภาพลักษณ์ที่ดี                      ใช้เทคโนโลยีบริหาร 
  ประสานเครือข่าย                       ขยายทวิภาคี 
  ยึดหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น             หมั่นพัฒนาสมรรถนะอาชีพ 
  เยี่ยมห้องเรียนสม่ าเสมอทั่วหน้า    พัฒนาบุคลากรสู่ความส าเร็จ" 

1. ใช้เวลาส่วนใหญ่ในสถานศึกษา 
2. พัฒนาครูและองค์กร 
3. เน้นสอนระบบทวิภาคี 
4. น าสิ่งดีดีสู่สังคม 
5. เร่งระดมเรื่องภาพลักษณ์ 
6. สร้างคุณภาพเชิงประจักษ์สู่นักศึกษา 
7. พัฒนาโดยใช้(นวตกรรม)เทคโนโลยี 
8. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล 
9. เน้นท างานประสานชุมชน 
10. เร่งรณรงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   
อัตลักษณ์   
 “ทักษะดี  มีจิตบริการ” 
ปรัชญา 

“คิดเปน็ ท าเป็น เด่นการศึกษา พัฒนาคุณธรรม มุ่งน าอาชีพ” 
วิสัยทัศน์ 

 เป็นสถานศึกษาท่ีเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือ ในการ 
จัดและให้บริการทางวิชาชีพ และเป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับสากล 
 
พันธกิจ 
 1. ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของการอาชีวศึกษา 
 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และความร่วมมือ 
 4. บริการชุมชนและฝึกอาชีพ 
 5. หารายได้และพ่ึงตนเอง 
 
เป้าหมาย 
 “วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ  ในการคิดและให้บริการทางวิชาชีพ   
             เป็นสถานศึกษาต้นแบบในระดับสากล ด้านอาคารสถานที่ คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้น 
             คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา” 
 
 
 
 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน / รางวัล / เกียรติยศ / ชื่อเสียง) 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียนของวิทย าลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีระดับจังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2556  มี
ดังนี้ 

1.  นางสาวฤดี ปุสสลานนท์ ได้รับคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
    ดีเด่น ประจ าปี 2556 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดย   
    อาชีวศึกษาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา    
2. นายธีระภัทร เมฆกระจ่าง สาขาวิชาการขาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ แต่งกลอนสุภาพวันไหว้ครู จาก 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 
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     3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในระดับชั้น ปวช. การประกวด     
    โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอโซ่ ระดับภาคกลาง ประจ าปีการศึกษา 2556  เมื่อวันที่ 11-12   
    กรกฎาคม 2556  โดยส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา     
4. นายอรุณ พุ่มไสว ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการคนดีศรีแผ่นดิน จังหวัด 
     พระนครศรีอยุธยา จากส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556   
5.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นที่มีผลงาน       
    (แคบเมล็ดขนุน) ในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 โดยวุฒิสภา   
6.  คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจ าปี 
    การศึกษา 2556 ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา    
    โดยส านักงานคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ได้แก่ 

- นายธ ารงค์  สว่างเดือน รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 
- นางศรินธร  อ้นสวน  ครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- นายธานินทร์  สหรัตนผล ครู สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ 
- นายธเนศ  ธเนศรุ่งโรจน์ ครู สาขาวิชาการบัญชี 
- นางโสภา  ทองอ่อน       ครู สาขาวิชาการบัญชี 
- นางมาลี  พรหมเจริญ ครู สาขาวิชาการเลขานุการ 
- นางปริศนา  ดวงดารา ครู สาขาวิชาการเลขานุการ 
- นางสุลักษณ์  อัมพะลพ ครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- นางสาวบุษดี  วิลามาศ  ครู สาขาวิชาโลจิสติกส์ 
- นางสาววรรณา มาลีหวล  ครู สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- นางกาญจนา  วิวัฒนาพรชัย ครู สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
- นายประสิทธิ์  สาระหงษ์ ครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
- นางจิราภรณ์  เวชสิทธิ์  ครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

 
 

 
7.  นางจงรักษ์ วงศ์เจตจันทร์ ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ควบคุมนักเรียน ได้แก่  นางสาวปรียาภรณ์   
     ตงศิร ินางสาวริลาวัลย์ นชุลออ นางสาวจิตรดา มหาเชื่อม เป็นวิทยากรอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง  
     กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ ที่โรงเรียนยอแซฟอยุธยา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556   
8.  นางสาวศศิวิมล แตงอ่อน สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ  
    จากการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18  
    พฤศจิกายน 2556 
9.  นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี นางสาววิไล สนามเชื้อ สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 
      การเขียนแผนธุรกิจ จากการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา เมื่อ 
      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556       
10.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน แผ่นกันชนผนัง  
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 โครงการประกวด  สิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วมิชลิน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดย 
 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และบริษัท สยามมิชลิน จ ากัด  

11. นางสาวชลลดา ลายนารี นายวิทยา รอดทอง นางสาวจุฑามาศ กันไชยา สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล  
 การโต้วาที  ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจ าปี 2556 จาก บริษัท 
 ไปรษณีย์ไทย จ ากัดเมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน 2556 

12. นายสิงห์พรหม ลายภูษา นายภานุวัฒน์ คุ้มด้วง สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน  
 การบัญชีกับ  คอมพิวเตอร์(ปวช.) จากการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับหน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
 พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 

13. นายนุชา โรจนาวี นางสาวกาญจนา โสกันต์ นางสาวบุษภรัตน์ เขียวเกลี้ยง นางสาวโกวิท สุขสมจิตร  
 สาขาวิชาการขาย ได้รับรางวัล ได้แก่ 

- รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อุปกรณ์แผ่นกันชนผนัง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จาก    
    ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
- รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ที่ใช้แล้วกับมิชลิน จากบริษัท มิชลิน 
    ประเทศไทย จ ากัด  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 

14. นางมาริสา   อนันตเสถ  และนางจุฑารัตน์   พรหมจุ้ย   ครูที่ปรึกษาผลงาน   ชนะเลิศอันดับที่  2 ระดับ 
เหรียญทอง ประเภทที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค น้ ายากันรองเท้ากัด ประจ าปี       

การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม 2556 โดยส านักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
15. นางกาญจนา วิวัฒนาพรชัย นางฐิตกุล สุดจินดา ครูสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้ควบคุมนักเรียน  

 ได้แก่ นางสาววิลาวัลย์ นุชลออ นางสาวเวฬุวัน รอดไม้ นางสาวอรนุช พลีขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การ 
 แข่งขันการตกแต่งเสื้อผ้า ระดับภาค จากอาชีวศึกษาจังหวัดภาคกลาง เมื่อวันที่  18 – 19 ธันวาคม 2556 

16. นางสาวจิตตรา มีสมวงษ์ นางสาวชาลี งามบุญแถม นางสาวนิตยา แย้มขยาย สาขาวิชาการบัญชี ได้รับ 
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการบัญชี(ปวส.) จากการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับ 
 หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 

17. นายศราวุธ ปิ่นแช่ม  สาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคน 
 รุ่นใหม่ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ ตุลาคม 2556 
18.  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ประเภทผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป ผลงาน 
      สิ่งประดิษฐ์ โลชั่นป้องกันรองเท้ากัด  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจ าปี 
      การศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 โดยส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา     
19. นางสาววิไล สนามเชื้อ นางสาวกมลทิพย์ พวงมาลี สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
     การแข่งขันการ เขียนแผนธุรกิจ จากการแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน ระดับชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ 
     อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2557 
20. นางสาวศิยรินทร์ พงษ์นุด นางสาวจุฑามาศ กันไชยา สาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับ 3  
     ระดับประเทศ   โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า จากชมรมพุธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระ    
     มหารัชมังคลาจารย์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 

          21. นายสืบพงศ์ วิทยา สาขาวิชาการขาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา 
      ระดับชาติ 

22.  นางสาววารีรัตน์ เข็มทอง นางสาวอารีวรรณ สุดใจดี  สาขาวิชาการขาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ     
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      2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การเขียนแผนธุรกิจ ระดับภาค และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับชาติ จาก 
      ส านักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
23.  นางสาวจารุวรรณ ทองบ ารุง นางสาวนฤขุนทอง ชะบ ารุง นางสาวศิรินทรทิพย์ ล้อมกันตร  นายกฤษณา  
      พลายภู่  สาขาวิชาการขาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ จาก 
      ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
24.  นางสาวกนกวรรณ เกษรมาส ระดับ ปวส. สาขาวิชาโลจิสติกส์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การ 
      แข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันแผนธุรกิจ ระดับภาค และ ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการ 
      อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2557 
25.  นายธนาธิศ ชื่นสว่าง สาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวาดภาพคนเหมือน  ชนะเลิศ 
      อันดับ 1 ระดับภาค และรางวัลชมเชย ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่   
      7 กุมภาพันธ์ 2557 
26.  นายสุริยะ โพธิ์ศรี สาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะสีน้ าหุ่นนิ่ง  ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ 
      ภาค และรางวัล  ชมเชย ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  
      2557 
27.  นายกฤษณ์ เกิดพร นางสาวบุศกร ทองสิทธิ์ นางสาวขวัญฤทัย แตงบุตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ได้รับ 
      รางวัล การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ของที่ระลึกส าหรับตกแต่งบ้าน รางวัลชนะเลิศ ระดับหน่วย ระดับ 
      อาชีวศึกษาจังหวัด  ระดับภาค และรางวัลชมเชย ระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
      เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
28.  นายสุพัฒ์ ศรีอรุณ นางสาวประภัสสร ใบบุญ นางสาวณัฎฐา ศรประทุม นางสาวรุ่งทิพย์ สิทธิวงศ์  
      สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติจัดลง 
      ภาชนะ รางวัลชนะเลิศ ระดับหน่วย  และ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จากส านักงานคณะกรรมการการ 
      อาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 
 

รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ครู  บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษ า
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีระดับจังหวัด ภาค ชาติ และนานาชาติ ในรอบปีการศึกษา 2557  มีดังนี้ 

1.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ แผ่นกันชนผนัง ผลิตจากยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ประจ าปี  
    2557 
2.  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ระดับชาติ ประจ าปี  2557 
3.  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค “มหาชัยเกมส์” และการแข่งขัน 
     บาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ “ยุทธหัตถีเกมส์” ประจ าปี 2557 

   4.  รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม การแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค “มหาชัยเกมส์” และการ 
               แข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ “ยุทธหัตถีเกมส์” ประจ าปี 2557  
       5.  รางวัลนักกีฬาบาสเกตบอล(หญิง)ยอดเยี่ยมการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค        
               “มหาชัยเกมส์”และการแข่งขันบาสเกตบอล  กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ “ยุทธหัตถีเกมส์” ประจ าปี  
               2557 
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2.  กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่  1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 มาตรการที่  1 ส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
 มาตรการที่  2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

มาตรการที่  3 ปฏิรูปการเรียน  การสอน 
มาตรการที่  4 ปฏิรูปสื่อหลักสูตร 
มาตรการที่  5 ระเบียบวินัยความภาคภูมิใจในชาติ 
 

กลยุทธ์ที่  2 เพ่ิมประมาณผู้เรียน 
 มาตรการที่  6 ทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
 มาตรการที่  7 การสร้างและกระจายโอกาส 
 
กลยุทธ์ที่  3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 มาตรการที่  8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ที่  4 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ 
 มาตรการที่  9 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ประวัติ  ความเป็นมา  และข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
4.1 ประวัติความเป็นมา  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เริ่มเปิดสอน เมื่อพ.ศ.2477 โดยได้อาศัยอยู่ในบริเวณกองพันทหารช่าง ต าบลหัวแหลม อ าเภอกรุงเก่า จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา   ซึ่งกระทรวงกลาโหมให้ชื่อว่า "โรงเรียนประถมวิสามัญหญิงแผนกการช่าง" รับนักเรียนที่ส าเร็จจาก
ชั้นประถมปีที่ 4 จากอ าเภอต่างๆ ทั้งในบ ารุงและนอกบ ารุง สอนตามหลักสูตรวิสามัญหญิงแผนกช่าง ในปีแรกมีนักเรียน 45 
คน ครู 2 คน โดยมี  นางสอาด  พานิชย์วิทย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ. 2482 นางมุกดา  ศรีสถิตย์  ได้ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งผู้รั้งครูใหญ่ และในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา" โดย
เปิดสอนหลักสูตรใหม่ และขึ้นอยู่กับกรมอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2483 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้ง  ถนนป่าโทน 
ต าบลหอรัตนไชย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน)  เพราะที่เดิมกรมสรรพสามิต
ต้องการจัดตั้งโรงต้มกลั่นสุรา  กระทรวงการคลัง  โดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในขณะนั้นคือ  คุณหลวง
ประดิษฐ์     มนูธรรม  (นายปรีดี  พนมยงค์)  ได้อนุมัติเงินรายได้ของกรมสรรพสามิต   จัดสร้างอาคารเรียน  2  หลัง 
บ้านพักครู 3 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง โรงฝึกครัว 1 หลัง  โรงครัว 1 หลัง  ในเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 64.5 ตาราง
วา  พร้อมทั้งการได้รับการสนับสนุนจาก อาจารย์วิโรจน์  กมลพันธ์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  ทุก
อย่างจึงอยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงในปี พ.ศ. 2483 – 2491 เปิดสอนตามหลักสูตรการช่างขั้นต้น ปี  2493  ได้เปิด
หลักสูตรการช่างขั้นสูง ปี พ.ศ. 2507 ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากโครงการยูนิเซฟ ซึ่งมีหลักสูตรสอนวิชาชีพ
ส าหรับสตรีและเป็นที่นิยมของประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาอบรมวิชา การบ้านการเรือน เพ่ือเป็นกุลสตรี
ต่อไป ในปีพ.ศ. 2516  โรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เรียกว่า  โรงเรียนอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  โดยได้รับการเปิดสอนหลายแผนกวิชา   และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519 กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่ง
ให้รวมโรงเรียนการช่างสตรีพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนช่างต่อเรือพระนครศรีอยุธยายกฐานะเป็นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 1 , วิทยาเขต 2 , วิทยาเขต 3 ตามล าดับ ต่อมาในวันที่ 1  มกราคม 
พ.ศ.2522  กรมอาชีวศึกษาได้มีค าสั่งแยกวิทยาเขต 1 เป็นวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาเขต 2 เป็น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  (คงเดิม) วันที่ 1 สิงหาคม 2523 แยกวิทยาเขต 3  เป็นวิทยาลัยการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยาปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  อยู่ในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตภาค
กลาง 1 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบบการศึกษา มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษา การ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ให้จัดในสถานศึกษาของรัฐ   สถานศึกษาของเอกชน   สถานประกอบการ  หรือโดยความร่วมมือ
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ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สถาบันการอาชีวศึกษา คือ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน  ที่รวมกลุ่มกันในเขตพ้ืนที่บริการอาชีวศึกษา โดยมี
สถานศึกษาท่ีเปิดสอนถึงระดับปริญญาหรือเทียบเท่าเป็นนิติบุคคลและสถานศึกษาที่สอนต่ ากว่าปริญญาและส่วนควบ 
 

   ทิศเหนือ ติดโรงเรียนสุนทรวิทยา 
   ทิศใต้  ติดถนนป่าโทน 
   ทิศตะวันออก ติดถนนอู่ทอง 
   ทิศตะวันตก ติดกับบ้านพักอาศัยชุมชน 
 
 
4.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  

ชื่อสถานศึกษา   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อภาษาอังกฤษ   Ayutthaya  Vocational  College 
ที่ตั้งสถานศึกษา  เลขที่  ค. 2  หมู่ที่  3  ถนน  ป่าโทน   ต าบล  หอรัตนไชย 
อ าเภอ  พระนครศรีอยุธยา   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13000 
โทรศัพท์ โทร  035 – 241211 
โทรสาร โทร  035  - 242211 
เว๊ปไซด์ WWW. Avc.zc.th 
อีเมลล์ Avc.2511@Gmail.com 
 
เนื้อที่ของสถานศึกษา 
จ านวน  11 ไร่  2 งาน 64.5 ตารางวา 
มีอาคาร  รวมทั้งสิ้น  10  หลัง  มีห้องทั้งสิ้น  117   ห้อง   ได้แก่ 

1. อาคาร  1  ตึกอ านวยการ      
จ านวน  1  หลัง 18 ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2519 

2. อาคาร  2  ตึกแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      
จ านวน  1 หลัง  9 ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 

3. อาคาร  3  ตึกแผนกวิชาบริหารธุรกิจ      
จ านวน  1  หลัง 22 ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2527 

4. อาคาร  4  ตึกแผนกวิชาคหกรรม     
จ านวน  1  หลัง 15 ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2532 

5. อาคาร  5  ตึกแผนกวิชาศิลปกรรม     
จ านวน  1  หลัง  11 ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533 

15 

mailto:Avc.2511@Gmail.com


6. อาคาร  6  ตึกแผนกวิชาคอมพิวเตอร์     
จ านวน  1  หลัง 14  ห้อง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536-2537 

7. อาคาร  7  อาคารจ าหน่ายผลิตผลทางการค้าของนักเรียน นักศึกษา     
จ านวน  1  หลัง 5 ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 

8. อาคาร  8  อาคารและหอประชุม     
จ านวน  1  หลัง  1 ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2530 
 
 
 

9. อาคาร  9  ตึกแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์     
จ านวน  1  หลัง  20  ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2552-2553 

10. อาคาร  10  ตึกแผนกวิชาการโรงแรม     
จ านวน  1  หลัง  2 ห้อง  ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2554 

 อาคารเฉพาะกิจ  จ านวน  11  อาคาร 
อาคารที่   1 บ้านพักผู้อ านวยการ   
               จ านวน  1  หลัง   ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2533 
อาคารที่   2 งานปกครอง   
              จ านวน 1  หลัง   ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 
อาคารที่   3 บ้านพักครูชนิดแฝด (4  หลัง)   
               จ านวน 1  หลัง  ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 
อาคารที่   4 แฟลตพักคณาจารย์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
               จ านวน 1  หลัง  ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2532 
อาคารที่   5 แฟลตพักคนงาน บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา                    

จ านวน 1  หลัง   ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2539 
อาคารที่   6 อาคารลูกเสือ เนตรนารี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา                    

จ านวน 1  หลัง   ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 
อาคารที่   7 ธนาคารโรงเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
               จ านวน 1  หลัง  ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.  
อาคารที่   8 ห้องห้องนอนเวรของนักการภารโรง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
               จ านวน 1  ห้อง  ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.  
อาคารที่   9 อาคารเรียนชั่วคราว  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
               จ านวน 1  หลัง   ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.  
อาคารที่  10 สนามกีฬา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
              จ านวน 1  หลัง  ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.  
อาคารที่  11 หอประชุมพุทไธศวรรย์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา                    

16 



จ านวน 1  หลัง  ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ.  
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบริหารงานสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ (ฝผ.) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการ
นักศึกษา (ฝพ.) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
(ฝว.) 

ผู้แทนฝ่าย ผู้แทนฝ่าย ผู้แทนฝ่าย ผู้แทนฝ่าย 

งานบริหารทั่วไป 
(บท.)’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

’’ งานบุคลากร (บก.) 

งานพัสดุ (พด.) 

งานการเงิน (กง.) 

งานบัญชี (บช.) 

งานความร่วมมือ (รม.) 

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
(พม.) 

งานส่งเสริมผลผลิต การค้า  
และประกอบธุรกจิ (กค.) 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม  
และสิ่งประดิษฐ์ (วส.) 

งานกิจกรรมนกัเรียน นักศกึษา  
(กก.) 

งานปกครอง (ปค.) 

งานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ ์
แผนกวิชาชีพตามสาขาวิชา 

ที่เปิดสอน (สม.) 
 

งานพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน (ลส.) 

งานทะเบียน (ทบ.) 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
(ฝบ.) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ห้องสมุด)  (บส.) 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
(ศท.) 

งานวางแผนและงบประมาณ 
(วผ.) 

งานอาคารสถานที่ (อค.) 

งานประชาสัมพนัธ์และ 
ข้อมูลข่าวสาร (ปชส.) 

งานปร ะกันคุณภาพและมาตรฐาน 
การอาชีวศึกษา(ปก.) 

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
(นน.) 

งานครูท่ีปรึกษา (คป.)  

งานสวัสดิการนักเรียน นกัศึกษา 
(กก.) 

งานวัดผลและประเมินผล (วผ.) 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
(ทค.) 

งานสื่อการเรียนการสอน 
(สส.) 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
วิทยาลัย อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
 6.1 อัตราก าลัง ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่  22  กันยายน  2557 

ผู้ให้ข้อมูล    นางปริศนา   ดวงดารา 
อัตราก าลังของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   มีบุคลากรทั้งสิ้น   145 คน  

       
ก. ข้าราชการ     66 คน    
  1.  ผู้บริหาร  5 คน       

2.  ข้าราชการครู  60 คน       
3.  ข้าราชการพลเรือน 1 คน     

ข. ลูกจ้างประจ า     7 คน    
  1.  ท าหน้าที่สอน  - คน       

2.  ทั่วไป/สนับสนุน 7 คน     
ค. พนักงานราชการ     2 คน    
  1.  ท าหน้าที่สอน  2 คน     
  2.  ทั่วไป/สนับสนุน - คน     
ง. ลูกจ้างชั่วคราว     70 คน    
  1.  ท าหน้าที่สอน  19 คน      
  2.  ทั่วไป/สนับสนุน 51 คน  

                จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ              -      คน  

                ฉ. ข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อ่ืน    -      คน 

        
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง    - คน    
  1.  ข้าราชการ  - คน      
      2.  ลูกจ้างประจ า  - คน      
 6.2 ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา   คน  

ก.  ครูผู้สอน  ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน    รวม  
 - ต่ ากว่า ม.6   ………-…..… คน  ………26.… คน ………26.… คน 
 - ปวช./ม.6   ………-…… คน  ………4.…… คน …………4… คน 
 - ปวส./อนุปริญญาตรี  ………-....... คน  ………10.… คน ………10…… คน 
 - ปริญญาตรี   ………50… คน  ………-……… คน …………-…… คน 
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 - ปริญญาโท   ………36… คน  ………-……… คน …………-…… คน 
 - ปริญญาเอก   ………-……… คน  ………-……… คน …………-…… คน 

        รวม      86  คน          รวม     59 คน …………59… คน 
           
 6.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง     
 ก.  ครูผู้สอน  ข.  เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน               รวม 

 - จ้างด้วยงบบุคลากร  …………-..… คน  ………-……… คน …………-…… คน 
 - จา้งด้วยงบด าเนินงาน  …………-..… คน  ………-……… คน …………-…… คน 
 - จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน  ………19…. คน  ………51…… คน ………70...… คน 
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) …………-… คน  ………-……… คน …………-…… คน 
 - จ้างด้วยเงินอื่น ๆ  …………-…… คน  ………-……… คน …………-…… คน 

   รวม  19 คน  รวม  51 คน       70  คน 
             
  6.3 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ   
 6.3.1. ข้าราชการ รวม ........65............ คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
   

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางอรสา        รามโกมุท ปริญญาเอก - - 
2. นางสาวอัมพร   ฟักจันทร์ ปริญญาโท - - 
3. นางสาวอรนุช   แสงสุข ปริญญาโท - - 
4. นางสุภาณี       แสงอินทร์ ปริญญาโท - - 
5. นายธ ารงค์       สว่างเดือน ปริญญาโท - - 
6. นางสุมนา        ศรีสถิต ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ - 
7. นายบัณฑิต      สุขพันธ์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก หน. งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
8. นางสาวละออง วัจนะสาริกากุล ปริญญาเอก ภาษาไทย - 
9. นางสาวนภาพร  กลิ่นน้ าหอม ปริญญาโท การท่องเที่ยว หน. แผนกวิชาการท่องเที่ยว 
10. นายสุเทพ      นิติโรจน์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก - 
11. นางสุภาภรณ์  กระตุฤกษ์ ปริญญาโท การโรงแรม หน. งานอาชีวศึกษาทวิภาคี 
12. นางมาลี        พรหมเจริญ ปริญญาโท การเลขานุการ หน. แผนกวิชาการเลขานุการ

และการจัดการทั่วไป 
13. นางเสาวลักษณ์  สติชอบ ปริญญาตรี การตลาด หน. แผนกวิชาการตลาด 
14. นางจิราภรณ์     เวชสิทธิ์ ปริญญาตรี การเงินส่วนบุคคล - 
15. นางจุฑารัตน์     พรหมจุ้ย ปริญญาโท  การบัญชี - 
16. นายพัฒนพงศ์   ศรีสกุล ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

17. นายศุภชัย       นัยผ่องศรี ปริญญาตรี ศิลปกรรม - 
18. นางสาวนิชา     สภุู่อ่อน ปริญญาโท การบัญชี - 
19. นายณัฐชานนท์  ภทรักษ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - 
20. นางสุกัญญา      เดชะค าภู ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ - 
21. นายกริช          ตระการไทย ปริญญาตรี ศิลปกรรม หน. แผนกวิชาศิลปหัตกรรม 
22. นางจงรักษ์     วงศ์เจตจันทร์ ปริญญาตรี ผ้าและการแต่งกาย - 
23. นางกาญจนา   วิวัฒนาพรชัย ปริญญาตรี ผ้าและการแต่งกาย - 
24. นางเบ็ญจวรรณ ฟุ้งลัดดา ปริญญาโท ภาษาไทย - 
25. นางสาววรรณา  มาลีหวล ปริญญาโท  คหกรรมศาสตร์ - 
26. นายปิยะ          ชูถิ่น ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ - 
27. นายช านาญ     พรหมราชแก้ว ปริญญาตรี ศิลปกรรม - 
28. นางณัทกาญจน์    การสมสิษฐ์ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอน 
29. นางอกนิษฐ      หิดาวรรณ ปริญญาโท การเลขานุการ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
30. นางจันทนา      ภู่เจริญ ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ - 
31. นางสมสมัย เทพหสัดิน ณ อยุธยา                       ปริญญาตรี พลศึกษา หน. งานกิจกรรมนักเรียน  
32. นางขจีมาส      มงคลถิ่น ปริญญาโท สังคมศึกษา - 
33. นางยอรุณ       พุ่มไสว ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์ หน. แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ 
34. นายธเนศ        ธเนศรุ่งโรจน์ ปริญญาตรี การบัญชี - 
35. นางสาวสมนึก   รัมมะภาพ ปริญญาตรี การบัญชี - 
36. นางเบญจวรรณ  วิภาดาพรพงษ์ ปริญญาโท การบัญชี - 
37. นางโสภา         ทองอ่อน ปริญญาโท การบัญชี  หน. งานแนะแนว 
38. นางปริศนา       ดวงดารา ปริญญาโท การเลขานุการ หน. งานบุคลากร 
39. นายประพัสร์    วงศ์เจตจันทร์ ปริญญาตรี วิจิตรศิลป์ น. แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก 
40. นางพัชรา        ศิริกุลยานนท์ ปริญญาโท การเลขานุการ หน. งานครูที่ปรึกษา 
41. นายธานินทร์     สหรัตนผล ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ - 
42. นายธานุวัฒน์    รัตนผ่องใส ปริญญาตรี พลศึกษา - 
43. นายประสิทธิ์     สาระหงษ์ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ หน. แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ 
44. นางจริยา         รอดจันทร์ ปริญญาโท วิจิตศิลป์ หน. แผนกวิชาวิจิตรศิลป ์
45. นายพงษ์รพี      จันทร์เหลือง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟิก หน. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

กราฟิก 
46. นางเยาวลักษณ์  อ่วมทร ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ - 
47. นางมาริสา        อนันตเสถ ปริญญาตรี การบัญชี หน. งานการเงิน 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

48. นางสาวบุษดี     วิลามาศ ปริญญาโท การตลาด หน. แผนกวิชาโลจิสติกส์ 
49. ร.อ.หญิงสุลักษณ์ อัมพะลพ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน. งานสวัสดิการพยาบาล 
50. นางสาวกอบกาญจน์  ป่านแก้ว ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน. งานศูนย์ข้อมูล 
51. นางศรินธร       อ้นสวน ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ หน. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
52. นางภัสสร        เนียมหอม ปริญญาโท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน. งานพัสดุ 
53. นายจีรศักดิ์      หมุนข า ปริญญาโท การเลขานุการ หน. งานปกครอง 
54. นางสุนิตยา       สุขีลักษณ์ ปริญญาโท การตลาด หน. งานโครงการพิเศษ 
55. นางจันทร์เพ็ญ   อินทอง ปริญญาโท อาหารและโภชนาการ หน. งานวางแผนและงบประมาณ 
56. นางชมัยพร       เจตตกร ปริญญาโท คณิตศาสตร์ หน. งานวัดผลและประเมินผล 
57. นางอุษา           ผลเจรญิ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน. งานทะเบียน 
58. นางสาวอุษณิษา  ตรีสุขี ปริญญาโท การท่องเที่ยว หน. งานห้องสมุดและศูนยบ์่มเพาะ 
59. นางสาวอัญชลี    สว่างกิจ ปริญญาตรี การบัญชี - 
60. นายทวีพร         เอกมณีโรจน์ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน. งานอาคารสถานที่ 
61. นางสาววนิดา     มานะ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว หน. งานการด าเนินและผลิตผล 
62. นางสาวพรทิพย์   แสงศิริ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - 
63. นายเชิดชาย     ชัยภานุเกียรติ์ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 
- หน. งานบัญชี 

64. นางสาวณัฐเกศ      เรืองทอง ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ - 
         
6.3.2. ลูกจ้างประจ า  รวม .........7........... คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสมยศ        มีวงษ์สม มัธยมศึกษาปีที่ 6 -  หน.หมวดยานพาหนะ 
2. นางสาวนิภาพร  ชมวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 - พนักงานขับรถ 
3. นายไพรัช         พันธุ์ไม้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
4. นางจิตนา         ทองจีน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 
- เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด 

5. นางสาวณัชชา    ธารีสาสน์ ปริญญาตรี - เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด 
 
  
 
6.3.3. พนักงานราชการ รวม ..........2.......... คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 
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1. นายโกสินทร์    พุทธรักษา ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  - 
2. นางสาวอังศุธา  สุทธิประภา ปริญญาตรี การโรงแรม  หน. แผนกวิชาการโรงแรม 
 
6.3.4. ลูกจ้างช่ัวคราว  รวม ...........20......... คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายจิตติ         พิทักษา ปริญญาโท การตลาด หน. งานประชาสัมพันธ์ 
2. นางสาวกัลยาณี   ใบกุหลาบ ปริญญาโท การตลาด ช่วยงานโครงการพิเศษ 
3. นางนิชานันท์    ธรรมพร ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูที่ปรึกษา 
4. นายพิรักษ์       บุญศิริ ปริญญาโท สังคมศึกษา สมการหลักสูตรการเรียนการ

สอน 
5. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิจิตร์ ปริญญาตรี การบัญชี หน. งานประกันคุณภาพ 
6. นางวรางคณา   แสนยากุล ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ  - 
7. นางสาววัลลี     ตรีวุฒิ ปริญญาตรี ศิลปกรรม ช่วยงานสวัสดิการพยาบาลและ

หอพัก 
8. นางสาวอุทัยวรรณ จันทะมะละ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่วยงานกิจกรรม 
9. นายธีระศักดิ์   ทรัพย์ประเสริฐ ปริญญาตรี การเลขานุการ ช่วยงานเอกสารการพิมพ์ 
10. Mr.Eric c.     Gerolaga Polytechnic of 

Calapan /Mathematics 
(bsed) 

ภาษาอังกฤษ  

11. Mr.Reynldo  Beas Bachelor Of Science In 
Commerce-Computer 
Science 

ภาษาอังกฤษ - 

12. นางสาวเบญจวรรณ  ขวัญมา ปริญญาตรี การโรงแรม ช่วยงานทวิภาคี 
13. นางสาววาสนา   พรมทอง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - 
14. นายมานะศิลป์   ศรทะนง ปริญญาตรี การท่องเที่ยว ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน 
15. นายศรายุทธ      ทองแก้ว ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์ - 
16. นางสาวบุญญาพร  รุ่งนาคินทร์ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ ช่วยงานวัดผล 
17. นายกฤษณะ   นาควรรณกิจ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
18. นายนิรันดิ์      บุญคง ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 
19.  นายวศัย         สติชอบ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการ - 
 
6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว  รวม .........30........... คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)  

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นางเสาวลักษณ์  นุชละออ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

- เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

23 



2. นางสาวปราณี   สุวรรณคช ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานวางแผนและ
งบประมาณ 

3. นางรุ่งทิพย์       ดวงสุวรรณ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
4. นางธนิสร         แจ้งดี ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ 
5. นางสาวพรพิมล  สาใจ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 
6. นางดาวรุ่ง        โกมลวานิช ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี 
7. นางพรทิพย์      แจ่มฟ้า ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 
- เจ้าหน้าที่งานการค้า 

8. นางสาวสุภิดา    อรรถจิตต์ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

- เจ้าหน้าที่งานปกครอง 

9. นางสาวสมพร    ฉัตรเจริญ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

- เจ้าหน้าทีง่านเอกสารการพิมพ์ 

10. นางสาวสมใจ   ล้อมหัดไทย อนุปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
11. นางสาวภาวิณี   มุมบ้านเช่า ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
12. นางสาวพรจรัส  ดาวเรือง ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 
13. นางสาวชลดา    จิตรไพบูลย์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
14. นางสาวกรรณิกา  มงคลมนต ์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
15. นางสาวกรรณิการ์  มีคุณกิจ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม 
16. นายนัฏพล        เกษรุ่ง ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 
- เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

17. นายพรภพ       สุฉัยยา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

18. นายจักรพันธ์  วิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานสื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
19. นางสาวประภาพร  ม้วนเงิน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 
- เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ 

20. นางสาวกรรณิกา  บริบูรณ์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าทีงานวัดผล 
21. นางกอบกุล     เปรมกมล ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษา 
22. นางสาวพรทิพา  สุริแสง ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
23. นางสาวอารีญา   ควรฤาชัย ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา 
24. นางวงเดือน     ค้าแหวน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 
- เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

25. นางสาวธนะวดี  หีบงา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

- เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียน
การสอน 

26. นางสาวฐิติภรณ์  รักคุ้ม ประกาศนียบัตร - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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วิชาชีพ 
27. นางสาววาลิณี   กาญจนนมิมาน ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 
- เจ้าหน้าที่ธุรการ 

28. นางสาวอัจฉรา  เริงพจน์ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
29. นางสาวชลธิชา  วารีเจรญิ ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
30. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์แสนสุข ปริญญาตรี - เจ้าหน้าที่ธุรการ 
      
6.3.4. ลูกจ้างชั่วคราว  รวม ........21............ คน (ท าหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป) 
 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

1. นายสรินทร์     ค้าแหวน ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
2. นายสกุลศักดิ์   วันดียา ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
3. นายประภาส   ทองโต่น ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
4. นายพีระพงษ์   พวงมาลัย ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
5. นางผาสุก       มีวงษ์สม ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
6. นายไพโรจน์    ภานุทัต ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
7. นางสาวดรุณี   พันธ์ศิริ ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
8. นางสาวประนอม  คงแสนพระพาย ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
9. นางสาวประไพพิศ  ธารีสุข ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
10. นายประทีป   เกิดสิน ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
11. นางสังวาร     ศรีโครต ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
12. นางสาวสุพัตรา  อยู่สุข ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
13. นางน้ าทิพย์    รังคะกะลิน ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
14. นายทรงศักดิ์   ขันธคุณ ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
15. นางดาริน       พวงมาลัย ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
16. นางบุญศักดิ์    เจริญลาภ ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
17. นางสาววีณา   ยุทธนาวา ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
18. นางสุวรรณ     สังข์สารทูล ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/โท/ตรี...) 

ปฏิบัติหน้าที่ 
สอนวิชา สนับสนุน/ธุรการทั่วไป 

19. นายสายันต์     ตรีราวาศ ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
20. นายเฉลิมพล    พันธุ์ไม้ ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
21.นายอานนท์      เมี้ยงติ๊บ ต่ ากวามัธยมศึกษาปีที่ 6 - นักการภารโรง 
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7. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 
7.1 จ านวนนักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2557  (ปีปัจจุบัน)  

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

2,323 คน 
   

หน่วย 
: คน 

  ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจบุัน)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 
  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ป่ีที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   

รวมท้ังสิ้น 606 576 657 1,796 258 238 467 21 10 20 2,323 
1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ                       

 - สาขาวิชา/งาน การบัญช ี 159 146 122 427 44 59 103  -  -  - 530 
 - สาขาวิชา/งาน การขาย  -  - 49 49  -  -  -  -  -  - 49 

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 44 44  - 88 22 29 51  -  -  - 139 

 - สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 42 42 63 147  -  -  -   -  -  - 147 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 149 135 159 443  -  -  -  -  -  - 443 
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก  -  - 16 16  -  -  -  -  -  - 16 
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 26 10  - 36  -  -  -  -  -  - 36 

 - สาขาวิชา/งาน การพัฒนาเว๊ปเพ็จ  -  -  -  - 62 50 112  -  -  - 112 
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการคลังสินค้า  -  -  -  - 6 17 23  -  -  - 23 

 - สาขาวิชา/งาน การจัดการทั่วไป  -  -  -  - 28 46 74  -  -  - 74 
5. ประเภทวิชา ศิลปกรรม                     

  - สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีนิเทศศิลป ์  -  -  17 17 -  -  -  -  -  - 17 
 - สาขาวิชา/งาน วิจิตรศลิป ์ 16 18 10 44 -  -  -  -  -  - 44 
 - สาขาวิชา/งาน ศลิปหัตถกรรม 11 3 14 28 -  -  -  -  -  - 28 
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  ภาคเรียนที่ 2/2557(ปีปัจจบุัน)    
ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 

  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ป่ีที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   
6. ประเภทวิชา  ศิลปกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิก  -  - 3 3 -  -  -  -  -  - 3 
 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 26 14  -   40  - 11 11     51 

7. ประเภทวิชา  คหกรรม                       
 - สาขาวิชา/งานเสื้อผา้แฟช่ัน 4 6  - 7 -  -  -  -  -  - 7 
 - สาขาวิชา/งาน ตดัเย็บเสื้อผ้า  -  - 4 4 -  -  -  -  -  - 4 

 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 74 72 78 224 -  -  -  -  -  - 224 

8. ประเภทวิชา  คหกรรม                       

 - สาขาวิชา/งาน คหกรรมการผลติ  -  - 52 52 -  -  -  -  -  - 52 
- สาขาวิชา/งานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ ์ 9 31  - 40 -  -  -  -  -  - 40 

 - สาขาวิชา/งาน การประกอบอาหาร  -  -  -  - 32 9 41  -  -  - 41 

9. ประเภทวิชา คหกรรม                     0 
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจงานประดษิฐ์  -  -  -  - 7 11 18  -  -  - 18 

10. ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                       
 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 34 31 39 104 -  -  -  -  -  - 104 

 - สาขาวิชา/งานการท่องเที่ยว 12 24 31 67 -  -  -  -  -  - 67 
 - สาขาวิชา/งาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม  -  -  -  - 17 13 30  -  -  - 30 
11. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว                       

 - สาขาวิชา/งาน มัคคุเทศก์ทั่วไป -  -  -  -  - 4 4  -  -  - 4 
12. ประเภทวิชา เทคโนโลยีบัณฑิต                       

 - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม -  -  -  -  -  -  - 10 10 20 20 
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2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2557)           รวมทั้งสิ้น                       คน 
   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น      ................     คน      2.3  หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น    ................     คน     2.3   หลักสูตร ปชด.     ................   คน 
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................  คน   2.4  หลักสูตระยะสั้น ตชด         ................     คน     2.4   หลักสูตอ่ืน ๆ       ................   คน 
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7.2 เป้าหมายจ านวนนักเรียน นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2558  (ปีต่อไป)  

 
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง 

  
รวมท้ังสิ้น 

 
คน 

   
หน่วย : คน 

  ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)   

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 
  ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   

รวมท้ังสิ้น 720 606 573 1,899 480 222 702 20 10 30 2,631 

1. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ               

 - สาขาวิชา/งาน การบัญช ี 160 159 146 465 40 44 84 - - - 549 

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด 40 44 44 128 40 22 62 - - - 190 

 - สาขาวิชา/งาน การตลาด (ทวิภาคี) - - - - 30  - 30 - - - 30 

- สาขาวิชา/งาน การเลขานุการ 40 42 42 124 - - - - - - 124 
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 

          

 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 160 149 135 444 - - - - - - 444 
 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ 20(ทวิ) 26 10 56 - - - - - - 56 
3. ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 

         
  

- สาขาวิชา / งาน การพัฒนาเว๊ปเพจ็ - - - - 80 62 142 - - - 142 
- สาขาวิชา / งาน การพัฒนาเว๊ปเพจ็ (ทวิภาคี) - - - - 40 - 40 - - - 40 
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการทั่วไป - - - - 40 28 68 - - - 68 
 - สาขาวิชา/งาน การจัดการโลจิสติกส ์ - - - - 20 6 26 - - - 26 
- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจค้าปลีก - - - - 20 - 20 - - - 20 
4. ประเภทวิชา ศิลปกรรม - - - - 

        - สาขาวิชา/งาน วิจิตรศลิป ์ 30 16 18 64 - - - - - - 64 
 - สาขาวิชา/งาน ศลิปหัตถกรรม 20 11 3 34 - - - - - - 34 

 - สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต 40 26 14 80 - - - - - - 80 
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  ภาคเรียนที่ 1/2558(ปีต่อไป)    40 42 42 124  -  -  -  -  -  - 124 

ประเภทวิชา/สาขา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับ ป.ตรี/ปทส. รวมท้ังสิ้น 
  ปี่ที่ 1 ป่ีที่ 2 ปี่ที่ 3 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม ปี่ที่ 1 ปี่ที่ 2 รวม   

5. ประเภทวิชา คหกรรม            

 - สาขาวิชา/งาน เสื้อผ้าแฟช่ัน 20 4 3 27 - - - - - - 27 
 - สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ 80 74 72 226 - - - - - - 226 

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดอกไมแ้ละงานประดิษฐ์ 40 9 31 80 - - - - - - 80 
6. ประเภทวิชา คหกรรม 

            - สาขาวิชา/งาน การประกอบอาหาร - - - - 40 32 72 - - - 72 
 - สาขาวิชา/งาน การประกอบอาหาร (ทวิภาคี) - - - - 40 - 40 - - - 40 
าขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ - - - -        

 - สาขาวิชา/งาน ธุรกิจงานประดษิฐ์ - - - - 30 7 37 - - - 37 
 - สาขาวิชา/งาน คหกรรมปฐมวัย (ทวิภาคี) - - - - 20 - 20 - - - 20 

7. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
            - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม 40(ทวิ) 34 31 105 - - - - - - 105 

 - สาขาวิชา/งาน การท่องเที่ยว 30 12 24 66 - - - - - - 66 

 - สาขาวิชา/งาน บริการอาหารและเครื่องดื่ม   - - - - 20 (ทวิ) 17 37 - - - 37 
8. ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว            

- สาขาวิชา/งาน มัคคุเทศก์ทั่วไป - - - - 20 4 24 - - - 24 
8. ประเภทวิชาเทคโนโลยีบัณฑติ 

            - สาขาวิชา/งาน การโรงแรม - - - - - - - 20 10 30 30 
 

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น 
 
ทั้งปีการศึกษา (2557)           รวมทั้งสิ้น                       คน 

   
  

   2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น      ................     คน      2.3  หลักสูตรเกษตรฯระยะสั้น    ................     คน     2.3   หลักสูตร ปชด.     ................   คน 
   2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) ................  คน   2.4  หลักสูตระยะสั้น ตชด         ................     คน     2.4   หลักสูตอ่ืน ๆ       ................   คน 
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ส่วนที่ 3  

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 

            

หน่วย : 
บาท 

   ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2557) ผลผลิต/โครงการ รวมทั้งสิ้น 

แผนงาน/งบรายจ่าย ผลผลิต โครงการ เป็นเงิน 

 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์ 

วิจัยสร้าง
องค์ความรู้ 

รวม 1.โครง
การ

...............
.. 

2.โครงการ
.............. 

3โครงการ
............. 

4.โครง
การ
........ 

5.โครง
การ

........... 

รวม
ทั้งสิ้น 

 

                            
 1. แผนงาน ................... 
                         

81,557,424 

 - งบบุคลากร            36,374,131             36,374,131 

 - งบด าเนินงาน     
    
232,200      1,693,000  

           
21,500      19,018,923         20,965,623 

 - งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)           164,500             164,500 

 - งบเงินอุดหนุน 

   
4,752,40
0  

   
2,135,300            11,303,720         18,191,420 

 - งบรายจ่ายอื่น           5,861,750             5,861,750 
 2. แผนงาน .....................                           
 - งบบุคลากร                            
 - งบด าเนินงาน                           
 - งบลงทุน                           
 - งบเงินอุดหนุน                           
 - งบรายจ่ายอื่น                           
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ส่วนที่ 3 
3.2 ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป) 

วิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 

1. ประมาณการรายรับ        106,303,499.30 บาท 
 ก. เงินรายได้ (บกศ.)          13,388,800.00 บาท 
  - ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน   1,357,000.00 บาท     

 - คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป           12,031,800.00 บาท     
 ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ             92,914,599.30  บาท 
 งบบุคลากร     41,699,629.00 บาท     

งบด าเนินงาน      23,062,185.30  บาท     
งบลงทุน        6,500,000.00 บาท     
งบเงินอุดหนุน     10,448,200.00 บาท     
งบรายจ่ายอื่น    11,204,685.00 บาท      

2. ประมาณการรายจ่าย       69,237,803.00  บาท 
งบบุคลากร        32,590,680.00  บาท 

  - เงินเดือน              31,037,822.00 บาท    
 - ค่าจ้างประจ า              1,124,370.00 บาท    
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      428,490.00 บาท    

งบด าเนินงาน       19,398,923.00   บาท  
งบลงทุน         6,500,000.00  บาท  
     -  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ  1,000,000.00 บาท  
  -  ปรับปรุงอาคารเรียน  1,500,000.00 บาท    

-  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  1,500,000.00 บาท 
-  ปรับปรุงระบบประปา  1,000,000.00 บาท 
-  ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม  1,500,000.00 บาท   

งบเงินอุดหนุน       10,448,200.00  บาท 
 -  รายหัว ระดับ ปวช.    9,690,800.00 บาท    

    -  .รายหัว ระดับ ปวส.            757,400.00 บาท  
 
 
 
 
งบรายจ่ายอ่ืน           300,000.00            บาท 

 คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย  
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-  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ  300,000.00      บาท  
   ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  
   

        
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  

3.3 สรุปงบหน้ารายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วิทยาลัย  อาชีวศึกษาพระนครศรอียุธยา 

 
รายการค่าใช้จ่าย/รายจ่ายตาม

งบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินปีตามแผนปฏบิัติการ (ปี 2558) แหล่งเงิน ผลผลิต/โครงการ รวมท้ังสิ้น 
เป็นเงิน 

ผลผลิต โครงการ 

เงิน
รายได้ 
บกศ. 

ปวช. ปวส. ระยะสั้น สิ่งประ 
ดิษฐ์/

หุ่นยนต ์

วิจัย
สร้าง
องค์

ความรู้ 

รวม 1.
โครง 
การ 

.......... 

2.
โครง
การ

.......... 

3.
โครง
การ

.......... 

4.
โครง
การ
....... 

5.
โครง
การ
....... 

รวม
ทั้งสิ้น 

                              
 - งบบุคลากร               41,699,629                  

เงินเดือนข้าราชการ           31,037,822                 
เงินวิทยฐานะ            2,899,162                 
เงินประจ าต าแหน่ง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการ           1,422,165                 
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า           1,124,370                 
เงินอ่ืน ๆ ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว           4,787,620                 
ค่าตอบพนักงานราชการ            428,490                 
 -  งบด าเนินงาน            19,398,923                 
 - ค่าตอบแทน            3,949,438                 
ค่าเช่าบ้าน(ขั้นต่ า)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
เงินค่าตอบแทนนอกเวลา           1,481,390                 
เงินค่าสอนพิเศษ           2,438,922                 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3
4 



ค่าตอบแทนพิเศษขรก.และลจ.เต็มขั้น           29,126                 
ค่าตอบแทนพิเศษของ 3 จว.ภาคใต้  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
      - ค่าใช้สอย            2,927,629                 
ค่าเช่าทรัพย์สิน(ขั้นต่ า)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
ค่าเช่ารถยนต์(ขั้นต่ า)  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  - 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ           800,000                 
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ           361,282                 
ค่าซ่อมครภุัณฑ ์           1,000,000                 
ค่าซ่อมสิ่งก่อสร้าง  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  - 
ค่าจ้างเหมาบริการ           509,870                 
ค่าเงินสมทบประกันสังคม           256,477                 

          - ค่าวัสดุ            8,111,856                 
วัสดุส านักงาน           3,588,346                 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           1,120,558                 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ           1,305,009                 
วัสดุการศึกษา           1,201,888                 
วัสดุงานบ้านงานครัว           209,004                 
วัสดุหนังสือ วารสารและต ารา           50,000                 
วัสดุคอมพิวเตอร ์           110,000                 
วัสดุก่อสร้าง           477,051                 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง           50,000                 
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 - ค่าสาธารณูปโภค (ขั้นต่ า)           4,410,000                 
ค่าโทรศัพท์           30,000                 
ค่าน้ าประปา           380,000                 
ค่าไฟฟ้า           4,000,000                 
 - งบลงทุน           6,800,000                 
  3.1 ครุภณัฑ ์                             
 - ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย           1,000,000                 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ   
   ประมวลผลฯ           300,000               

  

  3.2 สิ่งก่อสร้าง                             
 - ปรับปรุงอาคารเรียน           1,500,000                 
 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า           1,500,000                 
 - ปรับปรุงระบบประปา           1,000,000                 
 -  ปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วม           1,500,000                 
 - งบเงินอุดหนุน            831,000                 
 - อุดหนุนสิ่งประดิษฐ์ใหม่และ  
   หุ่นยนต์           436,000                 
 - อุดหนุนโครงการวิจัยและพัฒนา           267,000                 
 - อุดหนุน อศ.กช.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 - ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี           15,000                 
 - อุดหนุนโครงการจดัการศึกษา 
   ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 

- - - - - - - - - - - - - - 

 - อุดหนุนการสอนเกษตรระยะสัน้   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การ อกท.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
   อุตสาหกรรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 - อุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน           83,000                 
 - อุดหนุนนักเรียนจังหวัดภาคใต ้  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 - อุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
   พาณิชยกรรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 - ทุนการศึกษาในระดับปรญิญาตรี           30,000                 
 - โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน 
   วิทยาศาสตร ์                             
 - งบรายจ่ายอื่น                             
                              

                              

                              
 - โครงการ                

13,207,872  
                

โครงการ เตรียมความพร้อมแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ           

6,600 
                

โครงการ สอนอาชีพให้ชุมชน เพือ่
ฝึกฝนทักษะ            

37,350 
                

ลดภาระรายจ่ายสินค้า แผนก
วิชาการตลาด และแผนกวิชาการ
จัดการโลจสิติกส ์           

45,000 

                
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพและ
วิชาพื้นฐานระดับภาคและระดับชาต ิ           

160,000 
                

โครงการ พัฒนานักเรียน นักศึกษา
ด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย           

300,000 
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โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ           24,495               
 โครงการ ประชุมสมัมนาครูฝึกจาก

สถานประกอบการ           
3,000 

                
โครงการ น านักเรียน นักศึกษาดูงาน
ในสถานประกอบการ           

20,000 
                

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรยีน 
นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนท่ี 2/2557           

 - 
                

โครงการ ปฐมนิเทศนักเรยีน 
นักศึกษาทวิภาคีสาขาวิชาการ
โรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าสู่สถานประกอบการ           

2,000 

                
โครงการ ส่งเสรอมการจดัการท า
นวัตกรรม/เทคโนโลยี/และ
สิ่งประดิษฐ ์           

25,000 

              

  

โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 
(Fix It Center)           

274,000 
                

และศูนยฝ์ึกอาชีพเพื่อชุมชน 
ประจ าปี 2558           

  
                

เพื่อพัฒนาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ประจ าปี 2558           

6,000 
                

โครงการ พัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกและภายใน           

25,000 
                

โครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ประจ าปี 2558           

57,600 
                

โครงการ สอบ Pre V-net ประจ าปี
การศึกษา 2558           

10,000 
                

โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ           

52,000 
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โครงการ การน าความคดิเชิงระบบ      36,35         
โครงการ ลูกเสือกลับใจ เข้าค่ายซอ่ม
เสรมิ เพิ่มทักษะพัฒนาผลการเรียน           

64,040 
                

โครงการ ลูกเสือ-เนตรนารี ไปเดิน
สวนสนามและบ าเพ็ญประโยชน์
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ           

50,700 

                
โครงการ ลูกเสือคณุธรรม           4,500                 
โครงการ ลูกเสือวัยใส ใส่ใจการอ่าน            -                 
โครงการลูกเสือ  เนตรนารี รวมใจ
รักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม           

50,000 
                

งานลูกเสือ เนตรนารีวิสามญั                             
โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพลูกเสือ 
เนตรนารีวิสามัญ           

5,000 
                

โครงการ เปิดโลกทัศน์ทางปัญญา           30,000                 
โครงการ บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ           6,400                 
โครงการ ส่งเสรมิเด็กปัญญาเลศิ           50,000                 
โครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี           20,000                 
โครงการ ศึกษาดูงาน แผนกวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ           

50,000 
                

โครงการ ศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์
นวัตกรรมของผูเ้รียน           

50,000 
                

โครงการ เชิญวิทยากรบรรยายพเิศษ 
(การโรงแรม)           

16,000 
                

โครงการ เชิญวิทยากรบรรยายพเิศษ 
(การเลขานุการ)           

5,000 
                

โครงการ ศึกษาดูงาน สร้าง
ประสบการณ์ตรง ส่งเสริมสู่ Aec 
แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชา   
โลจิสติกส์มาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา      

7,000 
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โครงการ จัดการศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการของนักเรยีน           

120,000 
        

โครงการ พัฒนาทักษะการวิจัย ดว้ย
ห้องเรียนทันสมยัโดยใช้เทคโนยี
คอมพิวเตอร์แผนกวิชาการตลาด
และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ์           

760,000 

                
โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนส าหรบั
นักศึกษา Mini English Program           

100,000 
                

โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชา
อังกฤษ (TOEIC)           

100,000 
                

โครงการ เตรียมความพร้อมทักษะ
ภาษาอังกฤษ(English Camp)           

120,000 
                

โครงการ จัดหาสื่อนวตักรรมการ
เรียนการสอน           

60,000 
              

  

โครงการ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจ าปี
การศึกษา 2558           

30,000 
                

โครงการ ท าบุญตักบาตรใจใสวันศุกร์           5,000                 
โครงการ พัฒนาศักยภาพเชิง
ศีลธรรมองค์การ           

61,000 
                

พระมหากษตัริย์และขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี           

300,000 
                

โครงการ อาชีวะกรุงเก่า เทิดไท้สถาบัน
พระมหากษัตริย์ปีการศึกษา 2558           

20,000 
                

โครงการ จิตสาธารณะ อ่านหนังสอื
ให้ผู้ให้บริการทางสายตา           

40,000 
                

โครงการ จิตสาธารณะ คืนความสขุ
ให้ผู้สูงวัย           

40,000 
                

โครงการ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม
และเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ           

4,000 
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โครงการ เสรมิสร้างบุคลิกภาพ 
ชมรม To Be Number One           

7,000 
                

โครงการ หารายได้ระหว่างเรยีน           20,000                 
โครงการ หารายได้ระหว่างเรยีน 
"การพิมพ์งานและเข้ารูปเล่ม
เอกสาร"           

8,000 

                
โครงการ พัฒนานักเรียน นักศึกษา
ด้วยกิจกรรมกีฬา           

300,000 
                

โครงการ อบรมแกนน าเยาวชนพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประจ าปี 
2558           

10,000 

                
โครงการ กิจกรรมเยี่ยมบา้น หอพัก 
บ้านเช่า และที่พักอาศัยของผู้เรียน           

120,000 
              

  

โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน 
นักศึกษา แผนกวิชาการเลขานุการ           

3,000 
                

โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ
พิจารณาทุนการศึกษา           

22,560 
                

โครงการ ร่วมด้วย ช่วยกัน แก้ทัน 
แก้ถูก เพื่อลูกของเราเยี่ยมบ้าน)
แผนกวิชาการตลาด และแผนก
วิชาการจัดการโลจสิติกส ์      

20,000 

        
โครงการ ตรวจสุขภาพนักเรยีน 
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558           

20,000 
                

โครงการ ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2558           

600,000 
                

โครงการ ต้านยาเสพติด           1,500                 
โครงการ วัยใส ใฝ่คุณธรรม น าพ้น
ภัยยาเสพตดิ ประจ าปี 2558           

20,000 
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โครงการ บ้านหลังเลิกเรียนและ
พื้นที่สร้างสรรคส์ าหรับเด็กและ
เยาวชน ประจ าปี 2558           

10,000 

        
โครงการ การประชุมผู้ปกครอง
ประจ าปีการศึกษา 2558           

27,000 
                

โครงการ ความร่วมมือป้องกันความ
เสี่ยงด้านยาเสพติด           

5,000 
                

โครงการ ประชุมเครือข่ายงาน
ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา           

10,000 
                

โครงการ สอนระยะสั้น ปีการศึกษา 
2558           

30,000 
                

โครงการ สายใยรัก สร้างอาชีพ 
ครอบครัวเขม้แข็งภายใต้โครงการ
อาชีวศึกษา ประจ าปี 2558           

30,000 

              

  

โครงการ บริการชุมชน ปีการศึกษา 
2558           

200,000 
                

โครงการ ศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชา
คอมพิวเตอร ์           

30,000 
                

โครงการ เชิญวิทยากรให้ความรู้ 
เตรียมพร้อมสู่ AEC และมี
ประสบการณ์วิชาชีพ แผนกวิชาการ
ตลาดและแผนกวิชาการจดัการ 
โลจสิติกส ์           

8,940 

                
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาภาษาและความรูสู้ ่AEC 
แผนกวิชาการตลาด และวิชาการ
จัดการโลจสิติกส ์           

26,280 

        
โครงการ การศึกษาดูงานสร้าง
ประสบการณ์ตรงส่งเสริม AEC           

17,850 
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา           

20,000 
        

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การใช้ Free Applicztion           

15,000 
                

โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากร           

435,290 
                

โครงการ เชิดชูเกียรติครูที่ปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558           

20,000 
                

โครงการ พัฒนาศักยภาพและปลกู
จิตส านึกของครูที่ปรึกษา           

18,400 
                

โครงการ การเรียนการสอนแผนก
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ           

251,560 
                

โครงการ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์
สื่อต่างๆ           

10,000 
              

  

โครงการ จัดซื้อวัสดุงานเอกสารการ
พิมพ์           

429,450 
                

โครงการ จัดซื้อจัดหาวสัดุครุภณัฑ ์           300,000                 
โครงการ จัดซื้อ วัสดสุ านักงาน
วางแผนและงบประมาณ           

28,300 
                

โครงการ จัดซื้อล าโพงเครื่องขยาย
เสียง           

8,200 
                

โครงการ จัดหาของขวัญที่ระลึกใน
โอกาสต่างๆ           

3,000 
                

โครงการ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน (งาน
ประชาสมัพันธ์)           

10,000 
                

โครงการ จัดซื้อวัสดสุ านักงาน    
(งานบัญชี)           

6,000 
                

โครงการ จัดซื้อวัสดเุพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน           

19,790 
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โครงการ จัดท าคู่มือนักเรียน 
นักศึกษาใหม่           

140,400 
                

โครงการ จัดท าเอกสารแนะน า
วิทยาลัยฯ (แผ่นพับ)           

24,000 
                

โครงการ จัดท าเอกสารการประกนั
คุณภาพในสถานศึกษา           

10,000 
                

โครงการ จัดท าเอกสารผูส้ าเร็จ
การศึกษาและรับสมัคร           

80,000 
                

นักเรียน นักศึกษาใหม่                             
โครงการ บริจาคโลหิต ประจ าปี 2558           7,000                 
โครงการ 1 ต ารวจ 1 สถานศึกษา           3,000                 
โครงการ จัดหาสื่อโสตทัศนปูกรณ์
ประชาสมัพันธ์ประจ าในทีส่าธารณะ           

85,000 
                

โครงการ จัดหาวัสดุ อปุกรณจ์ัดท า
ป้ายและตัดสติ๊กเกอร ์           

48,960 
              

  

โครงการ วิทยุสื่อสารงานลูกเสือ           54,000                 
โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
คูหาลูกเสืองานลูกเสือ เนตรนารี
วิสามัญ           

3,500 

                
โครงการ อบรมพี่เลีย้งเพื่อเพิ่ม
ทักษะพัฒนาประสบการณ์ช่วย
ประสานงานกับผู้ก ากับ           

69,700 

                
โครงการ ลูกเสือเนตรนารี ใส่ใจกฎ
จราจร           

8,000 
                

โครงการ ลูกเสือ เนตรนารีอาสา
พัฒนาโรงเรียน           

8,500 
                

โครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา สวมหมวกนิรภัย 
100%           

7,000 
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โครงการ สร้างเครือข่าย
ประชาสมัพันธ์           

10,000 
                

โครงการ จัดหาสื่อวิทยสุื่อสาร           45,000                 
โครงการ พัฒนาระบบเสียงตามสาย           150,000                 
โครงการ จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 
นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 1 และ
ระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2558           

65,000 

                
โครงการ ปฐมนิเทศผู้กู้ยมืเงินให้กูย้ืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.)           

2,800 
                

โครงการ แนะแนวเชิงรุก           7,000                 
โครงการ ติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา 
ระดับชั้น ปวช. 3 และปวส. 2           

2,250 
                

โครงการ ปัจฉิมนิเทศผูส้ าเร็จ
การศึกษา           

18,240 
              

  

โครงการ จัดบอร์ด เทศกาล 
ประเพณี และวันส าคญัทางศาสนา           

4,000 
                

โครงการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามปฏิทินกิจกรรมวิทยาลัยฯ           

25,900 
                

โครงการ พัฒนาศักยภาพการท างาน
เป็นทีมของบุคลากรงานอาคาร           

40,000 
                

โครงการ จัดท าหนังสือความรู้สู่
ห้องสมุด           

50,000 
                

โครงการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา           

 - 
                

โครงการ ปรับปรุงหลังคาห้อง
ประชาสมัพันธ์           

75,000 
                

โครงการ จัดหาวัสดุครภุัณฑ ์           50,000                 
โครงการ ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์           150,000                 
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โครงการ พัฒนาห้องเรียนทันสมยั           170,000                 
โครงการ ทาสีภายในอาคารเรียนตึก 2           300,000                 
โครงการ ซ่อมแซมครภุณัฑ์ อุปกรณ์
การศึกษาอาคาร 9 ช้ัน 2 (หมวด
วิทยาศาสตร์)      

30,000 
 

        
โครงการ ซ่อมแซมครภุณัฑ์ อุปกรณ์
การศึกษาอาคาร 9 ช้ัน 2 (หมวด
ภาษาอังกฤษ) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

90,000 
  

       
  

โครงการ ซ่อมแซมครภุณัฑ์ อุปกรณ์
การศึกษาอาคาร 9 ช้ัน 2 (หมวด
ภาษาอังกฤษ) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

90,000 
  

       
  

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน 933 
934 และ 935           

25,600 
              

  

โครงการ ปรับปรุงส านักงาน
ปกครองให้เป็นห้องอุ่นใจ           

129,000 
                

โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปดิ และ
พัฒนาระบบ           

440,000 
                

โครงการ ซ่อมแซมหน้าต่าง ช้ัน 3 
อาคาร 5           

5,000 
                

โครงการ ปรับปรุงอ่างและก๊อกน้ า
ห้อง 522           

5,000 
                

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ตลาด ห้อง 312,313, 333 และ 343           

120,000 
                

โครงการ จัดหาครภุัณฑ์ประจ าวัน           45,000                 
โครงการ ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
ทันสมัยแผนกวิชาการบัญช ีห้อง 321           

100,000 
                

โครงการ จัดหาวัสดุครภุัณฑ์ของ
แผนกวิชาการบัญชี           

118,000 
                

โครงการ จัดซื้อกล้องถ่ายรูป           43,300                 
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โครงการ ปรับปรุงห้องประชาสัมพนัธ์           100,000                 
โครงการ จัดหาครภุัณฑ์เครื่อง   
ปริ้นเตอรเ์ลเซอร ์           

65,000 
                

โครงการ จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์งาน
บุคลากร           

39,400 
                

โครงการ ปรับปรุงห้องอินเตอรเ์นต็ 
ห้อง 621           

200,000 
                

โครงการ จัดหาครภุัณฑ์ทดแทน 
(คอมพิวเตอร์ส านักงาน)           

19,790 
                

โครงการ ซ่อมบ ารุงรักษา โรลอัพ
ประชาสมัพันธ์การเรียนการสอน 
(Roll Up)           

29,160 

                
โครงการ ครุภณัฑ์ประจ าวันงาน 
วิทยบริการและห้องสมุด           

35,000 
              

  

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา           250,000                 
โครงการ บ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศอาคารเรียนและ
อาคารส านักงาน           

55,000 

                
โครงการ ติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ภายในอาคารเรียนและและอาคาร
ส านักงาน           

100,000 

                
โครงการ ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและระบบสาธารณูปโภค           

500,000 
                

โครงการ บ ารุงรักษาครภุัณฑ์
เครื่องพิมพ์ดีดไทย-พิมพ์ดีดอังกฤษ           

140,000 
                

โครงการ ซ่อมแซมครภุณัฑ ์           30,000                 
โครงการ จัดซื้อครภุัณฑ์และ
บ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น           

30,480 
                

                       

4
7 



โครงการ จัดซื้อวัสดคุรุภณัฑ์
ส านักงานบริหารทั่วไป           

80,550 
        

โครงการผลติภณัฑ์เครื่องปรุง
น้ าหอม           

200,000 
                

 - ส ารองเพ่ือสนับสนนุงานนโยบาย   
   สอศ. กระทรวง พ้ืนที่                             
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ปฏิทินการปฏิบัติราชการ/ด าเนินงาน ตามภาระงานประจ า/โครงการ/กิจกรรม และแผนใช้จ่ายเงิน 
ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา 

 
หน่วย : บาท 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม ชื่อ- สกุล/ งบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 

  
งบรายจ่าย/รายการ งาน/แผนกที่

ใช้จ่าย 
ท่ีใช้ ต.ค.

57 
พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

ม.ค.
58 

ก.พ.
58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค.
58 

มิ.ย.
58 

ก.ค.
58 

ส.ค.
58 

ก.ย
.58 รวมเป็นเงิน 

  รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ                              

1 งานตามภาระงานประจ า                              

1.1 งบด าเนินงาน   28,530,965                         28,530,965 

1.2 งบลงทุน   6,800,000                         6,800,000 

    - ค่าครุภัณฑ์   1,300,000                         1,300,000 

    - ค่าสิ่งก่อสร้าง   5,500,000                         5,500,000 

2 โครงการตามภาระงานสถานศึกษา   11,204,685.0                           
1 โครงการ เตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะวิชาชีพ โรงแรม 6,600                         6,600 
2 โครงการ สอนอาชีพให้ชุมชน เพื่อฝึกฝนทักษะ ลด

ภาระรายจ่าย 
การตลาด 37,350                         37,350 

3 โครงการฝึกทักษะ ศิลปการขายโดยใช้การจัดแสดง
สินค้า แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 

การตลาด 45,000                         45,000 

4 โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานระดับ
ภาคและระดับชาติ 

  160,000                         
160,000 

5 โครงการ พัฒนานักเรียน นักศึกษาด้วยกิจกรรม
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

กิจกรรม 300,000                         300,000 

6 โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพฯ การตลาด 24,495                         24,495 
7 โครงการ ประชุมสัมมนาครูฝึกจากสถานประกอบการ ทวิภาคี 3,000                         3,000 
8 โครงการ น านักเรียน นักศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ทวิภาคี 20,000                         20,000 
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 

ชื่อ- สกุล/ 
งาน/แผนกที่

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 
ต.ค.
57 

พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

ม.ค.
58 

ก.พ.
58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค.
58 

มิ.ย.
58 

ก.ค.
58 

ส.ค.
58 

ก.ย
.58 รวมเป็นเงิน 

9 โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงานภาค
เรียนท่ี 2/2557 

   -                         0 

10 โครงการ ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาทวิภาคี
สาขาวิชาการโรงแรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
สถานประกอบการ 

โรงแรม 2,000                         2,000 

11 โครงการ ส่งเสรอมการจัดการท านวัตกรรม/
เทคโนโลยี/และสิ่งประดิษฐ์ 

ทวิภาคี 25,000                         25,000 

12 โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ทวิภาคี 274,000                         274,000 
  และศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน ประจ าปี 2558                               

13 โครงการ ประเมินมาตรฐานฝีมือครึ่งหลักสูตร 
(Interrim)และครึ่งหลักสูตร (Final) นักเรียน 
นักศึกษาทวิภาคีเพื่อพัฒนาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
ประจ าปี 2558 

ทวิภาคี 6,000                         6,000 

14 โครงการ พัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกและภายใน 

งานประกัน 25,000                         25,000 

15 โครงการ สอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจ าปี 2558 งานวัดผล 57,600                         57,600 
16 โครงการ สอบ Pre V-net ประจ าปีการศึกษา 2558 งานวัดผล 10,000                         10,000 
17 โครงการ พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ งานวัดผล 52,000                         52,000 
18 โครงการ การน าความคิดเชิงระบบมาใช้ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา 
งาน

ปกครอง 
36,350                         36,350 

19 โครงการ ลูกเสือกลบัใจ เข้าค่ายซ่อมเสริม เพิ่มทักษะ
พัฒนาผลการเรียน 

งานลูกเสือ 64,040                         64,040 

20 โครงการ ลูกเสือ-เนตรนารี ไปเดินสวนสนามและ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

งานลูกเสือ 50,700                         50,700 

  เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ                               

21 โครงการ ลูกเสือคุณธรรม งานลูกเสือ 4,500                         4,500 

22 โครงการ ลูกเสือวัยใส ใส่ใจการอ่าน งานลูกเสือ  -                           
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ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 

ชื่อ- สกุล/ 
งาน/แผนกที่

ใช้จ่าย 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
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57 
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57 
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57 

ม.ค.
58 
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58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค.
58 

มิ.ย.
58 

ก.ค.
58 

ส.ค.
58 

ก.ย
.58 รวมเป็นเงิน 

23 โครงการลูกเสือ  เนตรนารี รวมใจรักษ์ พิทักษ์
สิ่งแวดล้อมงานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

งานลูกเสือ 50,000                         50,000 

24 โครงการ พัฒนาบุคลิกภาพลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ งานลูกเสือ 5,000                         5,000 

25 โครงการ เปิดโลกทัศน์ทงปัญญา คอมพิวเตอร ์ 30,000                         30,000 

26 โครงการ บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ โรงแรม 6,400                         6,400 

27 โครงการ ส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ คอมพิวเตอร ์ 50,000                         50,000 

28 โครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เลขานุการ 20,000                         20,000 

29 โครงการ ศึกษาดูงาน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร ์ 50,000                         50,000 

30 โครงการ ศึกษาดูงานเปิดโลกทัศน์นวัตกรรมของผู้เรียน คอมพิวเตอร ์ 50,000                         50,000 

31 โครงการ เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (การโรงแรม) การโรงแรม 16,000                         16,000 

32 โครงการ เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (การเลขานุการ) เลขานกุาร 5,000                         5,000 

33 โครงการ ศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์ตรง ส่งเสริมสู่ 
Aec แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาโลจิสติกส์ 

โลจิสติกส์ 7,000                         7,000 

34 โครงการ จัดการศึกษาดูงานสถานประกอบการของ
นักเรียน 

ศิลปกรรม 120,000                         120,000 

35 โครงการ พัฒนาทักษะการวิจัย ด้วยห้องเรียนทันสมัย 
โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แผนกวิชาการตลาดและ 
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

โลจิสติกส์ 760,000                         760,000 

36 โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนส าหรับนักศึกษา Mini 
English Program 

โลจิสติกส์ 100,000                         100,000 

37 โครงการ ทดสอบมาตรฐานวิชาอังกฤษ (TOEIC) งานหลักสูตร 100,000                         100,000 

38 โครงการ เตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ 
(English Camp) 

งานหลักสูตร 120,000                         120,000 

39 โครงการ จัดหาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน งานหลักสูตร 60,000                         60,000 

40 โครงการ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจ าปีการศึกษา 2558 คอมพิวเตอร ์ 30,000                         30,000 

41 โครงการ ท าบุญตักบาตรใจใสวันศุกร์ ฝ่ายบริหาร 5,000                         5,000 
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42 โครงการ พัฒนาศักยภาพเชิงศีลธรรมองค์การ ฝ่ายบริหาร 61,000                         61,000 

43 โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์และขนบธรรมเนียมประเพณี 

งานกจิกรรม 300,000                         300,000 

44 โครงการ อาชีวะกรุงเก่า เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ปีการศึกษา 2558 

โครงการ
พิเศษ 

20,000                         20,000 

45 โครงการ จิตสาธารณะ อ่านหนังสือให้ผู้ให้บริการทาง
สายตาทางสายตา 

คอมพิวเตอร ์ 40,000                         40,000 

46 โครงการ จิตสาธารณะ คืนความสุขให้ผู้สูงวัย คอมพิวเตอร ์ 40,000                         40,000 

47 โครงการ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

งานลูกเสือ 4,000                         4,000 

48 โครงการ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ชมรม To Be 
Number One 

โครงการพิเศษ 7,000                         7,000 

49 โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน คอมพิวเตอร ์ 20,000                         20,000 

50 โครงการ หารายได้ระหว่างเรียน "การพิมพ์งานและ 
เข้ารูปเล่มเอกสาร" 

เลขานุการ 8,000                         8,000 

51 โครงการ พัฒนานักเรียน นักศึกษาด้วยกิจกรรมกีฬา งานกิจกรรม 300,000                         300,000 

51 โครงการ อบรมแกนน าเยาวชนพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดประจ าปี 2558 

โครงการพิเศษ 10,000                         10,000 

52 โครงการ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่
พักอาศัยของผู้เรียน 

ครูที่ปรึกษา 120,000                         120,000 

53 โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา 
การเลขานุการ 

เลขานุการ 3,000                         3,000 

54 โครงการ เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพิจารณา
ทุนการศึกษา 

แนะแนว 22,560                         22,560 

55 โครงการ ร่วมด้วย ช่วยกัน แก้ทัน แก้ถกู เพื่อลูกของเรา 
(เยี่ยมบ้าน)แผนกวิชาการตลาด และแผนกวิชาการ 
จัดการโลจิสติกส์ 
 

โลจิสติกส์ 20,000                         20,000 
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56 โครงการ ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา 2558 

สวัสดิการ 20,000                         20,000 

57 โครงการ ประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2558 

สวัสดิการ 600,000                         600,000 

58 โครงการ ต้านยาเสพติด   1,500                         1,500 

59 โครงการ วัยใส ใฝ่คุณธรรม น าพ้นภัยยาเสพติด 
ประจ าปี 2558 

โครงการพิเศษ 20,000                         20,000 

60 โครงการ บ้านหลังเลิกเรียนและพื้นท่ีสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2558 

โครงการพิเศษ 10,000                        10,000 

61 โครงการ การประชุมผู้ปกครองประจ าปกีารศึกษา 2558 ครูที่ปรึกษา 27,000                         27,000 
62 โครงการ ความร่วมมอืป้องกันความเส่ียงด้านยาเสพติด งานปกครอง 5,000                         5,000 
63 โครงการ ประชุมเครือข่ายงานปกครองจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
งานปกครอง 10,000                         10,000 

64 โครงการ สอนระยะสั้น ปีการศึกษา 2558 โครงการพิเศษ 30,000                         30,000 
65 โครงการ สายใยรัก สร้างอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง โครงการพิเศษ 30,000                         30,000 
  ภายใต้โครงการอาชีวศึกษา ประจ าปี 2558                               

66 โครงการ บรกิารชุมชน ปีการศึกษา 2558 โครงการพิเศษ 200,000                         200,000 
67 โครงการ ศูนย์บ่มเพาะ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร ์ 30,000                         30,000 
68 โครงการ เชิญวิทยากรให้ความรู้ เตรียมพร้อมสู่ AEC  

และมีประสบการณ์วิชาชีพ แผนกวชิาการตลาด 
และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

การตลาด 8,940                         8,940 

69 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาภาษาและ
ความรู้สู่ AEC แผนกวิชาการตลาด และวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์ 

การตลาด 26,280                         26,280 

70 โครงการ การศึกษาดูงานสร้างประสบการณ์ตรง
ส่งเสริม AEC 

การตลาด 17,850                         17,850 

71 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

งานประกัน 20,000                         20,000 
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72 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Free 
Applicztion 

คอมพิวเตอร ์ 15,000                         15,000 

73 โครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร งานบุคลากร 435,290                         435,290 
74 โครงการ เชิดชูเกียรติครูท่ีปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2558 
ครูที่ปรึกษา 20,000                         20,000 

75 โครงการ พัฒนาศักยภาพและปลูกจิตส านึกของครูท่ี
ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษา 18,400                         18,400 

76 โครงการ การเรียนการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

คอมพิวเตอร ์ 251,560                         251,560 

77 โครงการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ 10,000                         10,000 

78 โครงการ จัดซ้ือวัสดุงานเอกสารการพิมพ์ เอกสารการ
พิมพ ์

429,450                         429,450 

79 โครงการ จัดซ้ือจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ พัสดุ 300,000                         300,000 

80 โครงการ จัดซื้อ วัสดุส านกังานวางแผนและงบประมาณ งานแผน 28,300                         28,300 

81 โครงการ จัดซ้ือล าโพงเครื่องขยายเสียง ประชาสัมพันธ์ 8,200                         8,200 

82 โครงการ จัดหาของขวัญท่ีระลึกในโอกาสต่างๆ ประชาสัมพันธ์ 3,000                         3,000 

83 โครงการ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (งานประชาสัมพันธ์) ประชาสัมพันธ์ 10,000                         10,000 

84 โครงการ จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (งานบัญชี) งานบัญชี 6,000                         6,000 

85 โครงการ จัดซ้ือวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการสอน วัดผล 19,790                         19,790 

86 โครงการ จัดท าคู่มือนักเรียน นักศึกษาใหม่ แนะแนว 140,400                         140,400 

87 โครงการ จัดท าเอกสารแนะน าวิทยาลัยฯ (แผ่นพับ) แนะแนว 24,000                         24,000 

88 โครงการ จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

งานประกัน 10,000                         10,000 

89 โครงการ จัดท าเอกสารผู้ส าเร็จการศึกษาและรับสมัคร 
นักเรียน นักศึกษาใหม่ 

ทะเบียน 80,000                         80,000 

90 โครงการ บริจาคโลหิต ประจ าปี 2558 โครงการพิเศษ 7,000                         7,000 
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91 โครงการ 1 ต ารวจ 1 สถานศึกษา โครงการพิเศษ 3,000                         3,000 

92 โครงการ จัดหาสื่อโสตทัศนูปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 
ประจ าในท่ีสาธารณะ 

ประชาสัมพันธ์ 85,000                         85,000 

93 โครงการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์จัดท าป้ายและตัด
สต๊ิกเกอร์ 

สื่อโสตฯ 48,960                         48,960 

94 โครงการ วิทยุสื่อสารงานลูกเสือ งานลูกเสือ 54,000                         54,000 

95 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูหาลูกเสือ 
งานลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ 

งานลูกเสือ 3,500                         3,500 

96 โครงการ อบรมพี่เลี้ยงเพื่อเพิ่มทักษะพัฒนา
ประสบการณ์ช่วยประสานงานกับผู้ก ากับ 

งานลูกเสือ 69,700                         69,700 

97 โครงการ ลูกเสือเนตรนารี ใส่ใจกฎจราจร งานลูกเสือ 8,000                         8,000 

98 โครงการ ลูกเสือ เนตรนารีอาสาพัฒนาโรงเรียน งานลูกเสือ 8,500                         8,500 

99 โครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา สวม
หมวกนิรภัย 100% 

งานปกครอง 7,000                         7,000 

 โครงการ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 10,000                         10,000 
101 โครงการ จัดหาสื่อวิทยุสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 45,000                         45,000 
102 โครงการ พัฒนาระบบเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ 150,000                         150,000 
103 โครงการ จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา 

ระดับชั้นปวช. 1 และระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 
2558 

ทะเบียน 65,000                         65,000 

104 โครงการ ปฐมนิเทศผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) 

แนะแนว 2,800                         2,800 

105 โครงการ แนะแนวเชิงรุก แนะแนว 7,000                         7,000 

106 โครงการ ติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 
และปวส. 2 

แนะแนว 2,250                         2,250 

107 โครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา แนะแนว 18,240                         18,240 
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108 โครงการ จัดบอร์ด เทศกาล ประเพณี และวันส าคัญ
ทางศาสนา 

ห้องสมุด 4,000                         4,000 

109 โครงการ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามปฏิทิน 
กิจกรรมวิทยาลัยฯ 

ประชาสัมพันธ์ 25,900                         25,900 

110 โครงการ พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีมของ 
บุคลากรงานอาคาร 

อาคารสถานที่ 40,000                         40,000 

111 โครงการ จัดท าหนังสือความรู้สู่ห้องสมุด ห้องสมุด 50,000                         50,000 
112 โครงการ กองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา แนะแนว  -                           
113 โครงการ ปรับปรุงหลังคาห้องประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 75,000                         75,000 
114 โครงการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ แผนกบัญชี 50,000                         50,000 

115 โครงการ ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 150,000                         150,000 

116 โครงการ พัฒนาห้องเรียนทันสมัย โรงแรม 170,000                         170,000 

117 โครงการ ทาสีภายในอาคารเรียนตึก 2 โรงแรม 300,000                         300,000 

118 โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา 
อาคาร 9 ชั้น 2 (หมวดวิทยาศาสตร์) 

แผนกพื้นฐาน 30,000                         30,000 

119 โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา 
อาคาร 9 ชั้น 2 (หมวดภาษาอังกฤษ) 

แผนกพื้นฐาน 90,000                        90,000 

120 โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา 
อาคาร 9 ชั้น 2 (หมวดภาษาอังกฤษ) 

แผนกพื้นฐาน 90,000                         90,000 

121 โครงการ ปรับปรุงห้องเรียน 933 934 และ 935 แผนกพื้นฐาน 25,600                         25,600 

122 โครงการ ปรับปรุงส านักงานปกครองให้เป็นห้องอุ่นใจ งานปกครอง 129,000                         129,000 

123 โครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด และพัฒนาระบบ งานปกครอง 440,000                         440,000 

124 โครงการ ซ่อมแซมหน้าต่าง ชั้น 3 อาคาร 5 ศิลปกรรม 5,000                         5,000 

125 โครงการ ปรับปรุงอ่างและก๊อกน้ าห้อง 522 ศิลปกรรม 5,000                         5,000 

126 โครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตลาด (ห้อง 
312,313, 333 และ 343 

การตลาด 120,000                         120,000 
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127 โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ประจ าวัน วางแผน 45,000                         45,000 

128 โครงการ  ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนทันสมัยแผนกวิชา 
การบัญชี ห้อง 321 

การบัญชี 100,000                         100,000 

129 โครงการ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาการบัญชี การบัญชี 118,000                         118,000 

130 โครงการ จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป ประชาสัมพันธ์ 43,300                         43,300 

131 โครงการ ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ 100,000                         100,000 

132 โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ทะเบียน 65,000                         65,000 

133 โครงการ จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์งานบุคลากร บุคลากร 39,400                         39,400 

134 โครงการ ปรับปรุงห้องอินเตอร์เน็ต ห้อง 621 ศูนย์ข้อมูล 200,000                         200,000 

135 โครงการ จัดหาครุภัณฑ์ทดแทน (คอมพิวเตอร์
ส านักงาน) 

งานวัดผล 19,790                        19,790 

136 โครงการ ซ่อมบ ารุงรักษา โรลอัพประชาสัมพันธ์ 
การเรียนการสอน (Roll Up) 

แนวแนว 29,160                         29,160 

137 โครงการ ครุภัณฑ์ประจ าวันงานวิทยบริการและหอ้งสมุด ห้องสมุด 35,000                         35,000 

138 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา งาอาคาร 250,000                         250,000 

139 โครงการ บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารเรียน
และอาคารส านักงาน 

งานอาคาร 55,000                         55,000 

140 โครงการ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงภายในอาคารเรียนและ 
และอาคารส านักงาน 

งานอาคาร 100,000                         100,000 

141 โครงการ ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบและ
ระบบสาธารณูปโภค 

งานอาคาร 500,000                         
500,000 

142 โครงการ บ ารุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ดีดไทย- 
พิมพ์ดีดอังกฤษ 

เลขานุการ 140,000                         
140,000 

143 โครงการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เลขานุการ 30,000                         30,000 
144 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์และบ ารุงรักษาเครื่องท าน้ าเย็น สวัสดิการ 30,480                         30,480 
145 โครงการ จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานบริหารท่ัวไป บริหารฯ 80,550                         80,550 

5
7 



ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 

ชื่อ- สกุล/ 
งาน/แผนกที่

ใช้จ่าย 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 
ต.ค.
57 

พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

ม.ค.
58 

ก.พ.
58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค.
58 

มิ.ย.
58 

ก.ค.
58 

ส.ค.
58 

ก.ย
.58 รวมเป็นเงิน 

146 โครงการผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงน้ าหอม คหกรรมฯ 200,000                         200,000 

3 โครงการตาม พ.ร.บ.ตามงบประมาณ   32,990,905                         11,204,685 
3.1   - โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ หลักสูตร 573,445                         573,445 
3.2   - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 

    ทวิภาคี 
ทิวภาคี 

25,000 
                        

25,000 
3.3   - โครงการองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ฝ่ายพัฒนา 300,000                         300,000 
3.4   - โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้าง 

    องค์ความรู้และนวัตกรรม 
ฝ่ายแผนงาน 

25,000 
                        

25,000 
3.5   - โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (สิ่งประดิษฐ์ 

    และหุ่นยนต์) 
ฝ่ายแผน/
วิชาการ 25,000 

                        
25,000 

3.6   - โครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ฝ่ายพัฒนา 574,000                         574,000 
3.7   - โครงการส่งเสริมปฏิรูปอาชีวศึกษาเพ่ือเพิ่ม    

    ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน 
งานวัดผล 

721,590 
                        

721,590 
3.8   - โครงการเพื่อประสิทธิภาพ การเรียน การสอนและ 

    การบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยี  
    สารสนเทศ 

ฝ่าย
วิชาการ 

760,000 

                       

760,000 
3.9   - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

    และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
  

500,000 
                        

500,000 
3.10   - โครงการ To Be Numer One  โครงการพิเศษ 7,000                         7,000 
3.11   - โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา งานหลักสูตร 380,000                         380,000 
3.12   - โครงการทุนการเรียนต่อปริญญาตรีสายปฏิบัติการ อ.สุภาภรณ์ 30,000                         30,000 
3.13   - โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ฝ่ายบริหาร 15,000                         15,000 
3.14   - โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) 4 ฝ่าย 16,362,280                         16,362,280 

3.15   - โครงการอุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน ฝ่ายวิชาการ 120,000                         120,000 

3.16   - โครงลดปัญหาการออกกลางคัน 
 

ฝ่ายพัฒนา 120,000                         120,000 



ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบรายจ่าย/รายการ 

ชื่อ- สกุล/ 
งาน/แผนกที่

ใช้จ่าย 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 
ต.ค.
57 

พ.ย.
57 

ธ.ค.
57 

ม.ค.
58 

ก.พ.
58 

มี.ค.
58 

เม.ย.
58 

พ.ค.
58 

มิ.ย.
58 

ก.ค.
58 

ส.ค.
58 

ก.ย
.58 รวมเป็นเงิน 

3.17   - โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ 
    พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 

โครงการ
พิเศษ 

260,000                         260,000 

3.18   - โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา ฝ่ายแผนงาน 200,000                         200,000 

3.19   - โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน ฝ่ายวิชาการ 53,070                         53,070 

3.20   - โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และ 
    และบุคลากรทางการศึกษา 

ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายบริหารฯ 

508,690                         508,690 

3.21 โครงการเร่งประสิทธิภาพการศึกษาครูอาชีวศึกษา   4,980,830                         4,980,830 

3.22   - โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ ส านักงานประมวลผล 
    แบบท่ี 2 

ฝ่าย
วิชาการ 

300,000                         300,000 

3.23   - โครงการปรับปรุงอาคาร ฝ่ายบริหาร 1,500,000                         1,500,000 
3.24   - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ฝ่ายบริหาร 1,500,000                         1,500,000 

3.25   - โครงการปรับปรุงระบบประปา ฝ่ายบริหาร 1,000,000                         1,000,000 
3.26   - โครงการปรับปรุงห้องห้องน้ า ห้องส้วม ฝ่ายบริหาร 1,500,000                         1,500,000 
3.27   - โครงการครุภัณฑ์การปฏิบัติการพร้อมระบบ 

    เครือข่าย 
ฝ่ายวิชาการ 1,000,000                         1,000,000 

4 โครงการพิเศษ (ไม่ใช้เงิน สอศ./สถานศึกษา)                               
4.1 โครงการ ....................................................                               
4.2 โครงการ ....................................................                               
4.3 โครงการ ....................................................                               
4.4 โครงการ ....................................................                               
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการที่ 1 / 2558 
 

โครงการ ยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ 



  

 

 
1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
2.  ลักษณะโครงการ           โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                      โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                             โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
    ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน มาตรการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ตลอดจนนโยบาย
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 3 แนวทาง การใช้การซ่อม การสร้าง ดังนั้นการแข่งทักษะวิชาชีพจึง
เป็นวิธีการหนึ่งทีสามารถสนองนโยบายการจัดการเรียนการสอนข้างต้นได ้
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1  เพื่อนักศึกษาได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาชีพ และวิชาพ้ืนฐาน 
          5.2  นักศึกษาได้และเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาชีพระหว่างสถานศึกษา 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพ้ืนฐานจ านวน 100  คน  
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้าน    

        วิชาชีพระหว่างสถานศึกษา 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. รวบรวมข้อมูล 

 

            
2.  วิเคราะห์ข้อมูล 

 

            
3.  จัดเก็บข้อมูล              
4.  เผยแพร่ข้อมูล              
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

             

 

      7.1   ระยะเวลา  พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2558  
          7.2   สถานที่                วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 548,950       บาท  ได้แก่ 
      8.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 8.2  ค่าที่พัก 
 8.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่ายานพาหนะ 



  

 

 8.2  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง   :    นักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้รับประสบการณ์ด้านวิชาชีพมากข้ึน  
โดยอ้อม :    ผลงานได้รับการยอมรับจากชุมชน และสาธารณชน  

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   โครงการที่ 2 / 2558 
 

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางสุภาภรณ์   กระตุฤกษ์  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

    โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 



  

 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการทวิภาคี 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยได้รับความร่วมมือ
จากสถานประกอบการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และรับ
นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เข้ารับการฝึกงานเป็นประจ าสม่ าเสมอ  ดังนั้น  เพ่ือเป็น
การสร้างความร่วมมือเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้เป็นมาตรฐาน วิทยาลัยฯ จึง
เห็นสมควรจัดการประชุมสัมมนาครูฝึกจากสถานประกอบการ โดยเชิญหัวหน้าหน่วยงานหรือตัวแทน  จาก
สถานประกอบการเข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูฝึกสถานประกอบการ ในการควบคุมก ากับ
ดูแลถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการให้มี
มาตรฐาน 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของครูฝึกสถานประกอบการ 
5.2  เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการจัด 
      การเรียน การสอนให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของสถานประกอบการ 
5.3  เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน 
     ประกอบการให้เข้มแข็งขึ้น 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  ครูฝึกจากสถานประกอบการ จ านวน 5  แห่งเข้าร่วมประชุม 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  สถานประกอบการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
                             เพ่ือร่วมกันผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้เข็มแข็ง มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพมาก 
                             ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

หมายเหตุ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. รวบรวมข้อมูล 
 

           
2. วิเคราะห์ข้อมูล             
3. จัดเก็บข้อมูล     
4.  เผยแพร่ข้อมูล              
5. ประเมินผล 

และรายงาน 
             

      



  

 

 7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
      7.2   สถานที่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000  บาท   ได้แก่ 
      8.1   ค่าตอบแทน 
          8.2    ค่าวัสดุ  
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  เพ่ือให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของครูฝึกสถานประกอบการ 
โดยอ้อม :  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ 
                     สถานประกอบการให้เข้มแข็งขึ้น 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ 
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว     
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โครงการที่ 3 / 2558 
 

โครงการองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม 
 

1.  ชือ่บุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
       ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  และมาตรการปฏิรูปการเรียนการสอน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดนโยบายเร่งรัดพัฒนาการผลิตก าลังคนให้มีคุณภาพ
โดยพัฒนาความรู้และทักษะวิชาการ  วิชาชีพให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี  โดยก าหนดให้ทุกสถานศึกษา  จัดกิจกรรมตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การวิชาชีพ



  

 

พาณิชยกรรม  ดังนั้นเพ่ือให้วิทยาลัยฯ ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพวิชาชีพได้อย่างสูงสุด  
5.  วัตถุประสงค์   

5.1  เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการ   
      เพราะเป็นการศึกษาเพ่ือชีวิต 
5.2  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้และเข้าใจวิธีการด าเนินงานขององค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม 

   5.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในทัศนะของความเป็นผู้น าซึ่งจะน ามาสู่การพัฒนา 
องค์การ 
                และวิชาชีพของตนเอง 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 

จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 6.1  การจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา        

6.2  การประชุมองค์การวิชาชีพระดับหน่วย , ระดับภาค และระดับชาติ    
 6.3  จัดกิจกรรมทุกวันพุธ  เวลา  14.00 – 16.00 น.  ดังนี้ 
   -  กิจกรรมองค์การวิชาชีพ  -  กิจกรรมชมรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. รวบรวมข้อมูล 

 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล              
3. ด าเนินการ     
4. เผยแพร่ข้อมูล             
5. ประเมินผล 
   และรายงาน 

             

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 57 – กันยายน 58 
          7.2   สถานที่              1. ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
              2. ภายนอกวิทยาลัยฯ ตามความเหมาะสม 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ  



  

 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000   บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับงานองค์การวิชาชีพฯ 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

 โดยตรง:  นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้อย่างถูกต้องและน าความรู้ความสามารถร่วมกิจกรรรม   
                  ต่างๆของวิทยาลัยฯ ตามที่ก าหนดให้  

โดยอ้อม:  สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาที่ใช้ความสามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและ 
สถานศึกษา           
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 4 / 2558 
 

โครงการ  การวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 

1. ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ     งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

2. ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

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

              ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  และมาตรการปฏิรูปการเรียนการสอน 
4. สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ด้วย มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดตัวชี้วัดการประเมินงานวิจัยที่มีความเข้มข้นทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ทั้งผลงานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นการรับการ
ประเมินดังกล่าว งานวิจัยและพัฒนาฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบบริหารงานวิจัยของวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการนี้
เพ่ือพัฒนางานวิจัยรองรับการประเมินภายนอก และผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1  เพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 



  

 

5.2  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาในการท าวิจัย 
     5.3  เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1  งานวิจัยครทูุกแผนกวิชา อย่างน้อยปีละ  1  เล่มต่อปี 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1 งานวิจัยของทุกแผนกวิชา สามารถเผยแพร่ให้กับองค์กร หน่วยงานต่างๆประยุกต์ใช้
กับงานท่ี 
                           เกี่ยวข้องได้  
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล 

 

           
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

         
3. ด าเนินการ       
4. เผยแพร่ข้อมูล             
5. ประเมินผล 
   และรายงาน 

             

 
      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 –กันยายน 2558 
      7.2   สถานที ่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000.00 บาท      ได้แก่ 
      8.1  ค่าวัสดุในการด าเนินงาน 
      8.2  อื่นๆ 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง : ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 เล่ม มีงานวิจัยทุกแผนก
วิชา 
          โดยอ้อม : ครู และบุคลากรทางการศึกษา น าไปบูรณาการใช้ในรายวิชาการเรียนการสอนกับ
นักเรียนนักศึกษา และในการปฏิบัติงาน 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 จากกการประเมินผลการด าเนินการตามโครงการแล้ว  
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการที่ 5 /2558 
 

โครงการ   วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับสถานศึกษา (สิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์) 
 
1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , ฝ่ายวิชาการ     
2.  ลักษณะโครงการ           โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                      โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

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

ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการปฏิบัติการเรียนการสอน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตามนโยบาย “ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา”  ของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันที่
มุ่งพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา  ให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล  เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถคิด  วิเคราะห์  เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเริ่มจาก
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ  ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพ่ือ
เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างและพัฒนาคนให้
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี่ความสามารถ มีทักษะ  ความถนัด ความช านาญ  พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับ
การพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก  โดยสิ่งเสริมให้ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษาให้มากข้ึน นั้น 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โครงการพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษามิติใหม่  ด้วยกระบวนการการ
จัดการประกวดประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  อาชีวศึกษา  เป็นโครงสร้างที่ทรวงคุณค่าในการรวมพลังยกระดับ
คุณภาพการศึกษา  จากการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์  



  

 

สร้างทักษะวิชาชีพด้านความคิด  วิเคราะห์และสิ่งเสริมให้มีความรู้  ความช านาญ  สามารถประดิษฐ์คิดค้น
พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความก้าวหน้าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ซึ่งผลงาน
จ านวนมากมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ
และได้รับการเผยแพร่เป็นที่ประจักษ์ 
 ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความมั่นใจในวิชาชีพตลอดจนส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอิสระในอนาคต  และ
ผลงานไปประกวดและจัดแสดงในระดับนานาชาติ  ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป 
5.  วัตถุประสงค ์

5.1  เพ่ือให้เป้ฯไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใน
ส่วนของ 

      การปรับกระบวนงาน  และตัวชี้วัดด้านจ านวนผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม 
      งบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจากส านักงบประมาณ   นักเรียน นักศึกษา 
5.2  เพื่อเสริมสร้างเยาวชนและอาชีวศึกษาให้เป็นนักประดิษฐ์  โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์   
      คณิตศาสตร์  และทักษะวิชาชีพ  เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติคิดค้น  สิ่งประดิษฐ์ 
5.3  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีความรับผิดชอบ  กล้าคิด กล้า

ปฏิบัติอย่าง 
      มีเหตุผล และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง 
5.4  เพื่อพัฒนาผลงานประดิษฐ์ให้เข้าสู่ความเป็นมาตรฐานระดับสากล  สามารถน าไปใช้งานได้อย่าง

มีคุณภาพ   
      ประหยัดและปลอดภัย  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชิตและสิ่งแวดล้อม 
 
5.5  ส่งเสริมการบริหารจัดการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ  เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการ

ทรัพยากร 
     ที่มีอยู่ในสถานศึกษาจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุกและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ผลงานสิ่งประดิษฐ์  หุ่นยนต์  นวัตกรรม สื่อการศึกษา และโครงการวิทยาศาสตร์ที่สง
เข้า 

        ประกวดสามารถน าไปพัฒนาให้สามารถน าไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.1.2  ให้มีสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์  นวัตกรรมสื่อการศึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ ที่เป็นผลงาน

นักเรียน  
         นักศึกษาสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และอุสาหกรรมได้ 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพื่อให้มีสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์ นวัตกรรมสื่อการศึกษาและโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เป็น
ผลงาน 
                             ของนักเรียน นักศึกษา  สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์และอุสาหกรรมได้ จ านวน 
มากกว่า 100   
                             ผลงาน 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 



  

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล 

 

           
2. วิเคราะห์ข้อมูล             
3. ด าเนินการ         
4. เผยแพร่ข้อมูล             
5. ประเมินผล 
   และรายงาน 

               

 

      7.1  ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2  สถานที่                 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 25,000  บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

9.1  ยกระดับและพัฒนาการอาชีวศึกษามิติใหม่  จากการส่งเสริมให้มีการวิจัย พัฒนานวัตกรรม 
9.2  นักเรียน  นักศึกษา ได้รับแรงจูงใจในการประดิษฐ์และสร้างผลงาน 
9.3  ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ได้จริง  และสามารถน าไปจ าหน่ายได้ในเชิง

พาณิชย์ 
9.4  ผลงานได้รับการเผยแพร่เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น  มีการพัฒนาอุตสาหกรรม 
9.5  ได้รับทรัพยากรที่มีความสามรถทางด้านการประดิษฐ์และวิจัยทางด้านเทคโนโลยี 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 

โครงการที่ 6 / 2558 

โครงการ  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจ าปี 2558 
 

 1. ช่ือบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา 
 2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

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

ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  และมาตรการปฏิรูปการเรียนการสอน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนดจัดท าโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน(Fixit 
Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินงานภายใต้ภารกิจยกระดับช่างชุมชน การซ่อมสร้าง การพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และการยกระดับมาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนให้รู้
วิธีการใช้ การดูแลรักษาและพัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบ
อาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี และภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้และ



  

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา
อาชีพที่ยั่งยืน 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้ บ ารุงรักษาเครื่องมือ 
อุปกรณ ์   

5.2 เพ่ือยกระดับช่างชุมชน โดยสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย   
      5.3 เพ่ือพัฒนาสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานของประชาชน 
      5.4 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1 เชิงปริมาณ 

6.1.1  จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนและศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จ านวน 2 ศูนย์ 
  6.1.2  ประชาชนได้รับการบริการศูนย์ละ 500 คน 

6.1.3  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ าศูนย์ละ 1 ชุด จ านวน 40 รายการ 
6.1.4  พัฒนาสุขอนามัยให้บริการศูนย์ละ 2 รายการ 
6.1.5  สอนอาชีพศูนย์ละ 8  วิชา 

      6.2  เชิงคุณภาพ 
6.2.1  เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ เครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวัน

ของ  
         ครัวเรือนมีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งจะสนับสนุนและอ านวย

ความสะดวก 
         ในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตของประชาชนคนยากจน บรรเทาปัญหา

ความ 
         เดือดร้อนของประชาชนจากการลดรายจ่าย 

           6.2.2  ประชาชนมีความรู้ในการใช้ การดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
                            เครื่องมือ อุปกรณใ์นการด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

6.2.3  ช่างชุมชนที่ได้รับการยกระดับมีทักษะในการประกอบอาชีพและขีดความสามารถใน
การ 

        บริหารจัดการสามารถประกอบอาชีพอิสระสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ 
  6.2.4  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงการติดโรค และลดภาระค่าใช้จ่ายในการ  
                    รักษาพยาบาล 

6.2.5  มีพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สนับสนุน 

        การตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
6.2.6  นักเรียน/นักศึกษามีทักษะ ประสบการณ์และความเชื่อมั่นในการออกไปประกอบ

อาชีพและ 
                  ปฏิบัติงานในชุมชน 

6.2.7  สถานศึกษามีแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริง ช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มี                  
        ความสามารถ มีประสบการณ์ มีสรรถนะ ความพร้อม และมีช่องทางในการประกอบ

อาชีพ 



  

 

        อิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. รวบรวมข้อมูล 

 

           
2. วิเคราะห์ข้อมูล           
3. ด าเนินงาน          
4. เผยแพร่ข้อมูล             
5. ประเมินผล 
    และรายงาน 

             

 

      7.1   ระยะเวลา  เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
      7.2   สถานที่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน   งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น          572,000        บาท  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   ศูนย์ละ 286,000 บาท  จ านวน  2  ศูนย์      
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 จากกการประเมินผลการด าเนินตามโครงการแล้ว  
 
 
  

 
 
 
 

        โครงการที่ 7 /2558 
 

โครงการส่งเสริมปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานวัดผลและประเมินผล 
2.  ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                     โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                            โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
          ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการปฏิรูปการเรียนการสอน 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



  

 

ในปัจจุบันการศึกษาไทยมีคุณภาพที่ด้อยประสิทธิภาพ จึงต้องมีการทดสอบมาตรฐาน เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษา มีความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามระเบียบการศึกษาว่าด้วยการ
ประมวลผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) พ.ศ. 2547 นั้น นักศึกษาท่ีจะจบการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือเป็นไปตาม
ระเบียบ งานวัดผลและประเมินผลจึงขอเสนอโครงการดังกล่าว    
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้นักเรียนรู้คุณภาพความรู้ที่ตนเองได้เรียนมาว่าอยู่ในระดับใด  
5.2  เพื่อประเมินมาตรฐานวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส.2 ที่จะจบหลักสูตรทุก
แผนกวิชา 

          5.3  เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพมาปรับปรุงการเรียนการสอนของนักเรียน
นักศึกษาให้มี 
                คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริง 
          5.4  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และชั้น ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ที่จะ 
                จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558  ได้รับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบส านักงาน            
         คณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
         วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 670 คน 

  6.1.2  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามระเบียบ
คณะกรรมการ 
                              อาชวีศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)  
                              จ านวน 255 คน 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และชั้น ปวส.2 มีมาตรฐาน
วิชาชีพตาม 
                              หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  6.2.2  นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพระเบียบ 
                             คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนยีบัตร 
                             วิชาชพี (ปวช.) และประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมาย
เหตุ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1. รวบรวมข้อมูล 

 

           
2.  วิเคราะห์ข้อมูล 

 

           



  

 

3.  จัดเก็บข้อมูล             
4.  เผยแพร่ข้อมูล              
5.  ประเมินผลและ
รายงาน 

             

       

7.1   ระยะเวลา  เมษายน 2558 – มีนาคม 2559 
      7.2   สถานที่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 721,590 บาท ได้แก่ 
      8.1   วัสดุส านักงาน และค่าตอบแทน 
     9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :   -  นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยามี
คุณภาพตาม                     
                  มาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

          -  ผลที่ได้จากการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 และระดับ ปวส.2 มีประสิทธิภาพ 
สามารถ 
                             น าไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามาตรฐานวิชาชีพได้
อย่าง 
                              แท้จริง    

โดยอ้อม :   นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

      โครงการที่ 8 / 2558 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอน และการบริหารจัดการอาชีวศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                        โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 



  

 

                                               โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
      ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการปฏิรูปสื่อ หลักสูตร 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ได้เปิดการเรียนการสอน  ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกในปัจจุบัน  แผนกวิชา
ต่างๆ  จึงได้จัดท าโครงการนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพ่ือจัดหาอุปกรณ์สื่อส าหรับสร้ างมัลติมิเดียให้แก่
นักเรียน นักศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือจัดหาอุปกรณ์สร้างสื่อมัลติมิเดีย 
5.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
5.3  เพื่อให้สถานศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  :  แผนกวิชามีอุปกรณ์สร้างสื่อมัลติมิเดีย   
เชิงคุณภาพ :  แผนกวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมิเดียได้อย่างมีคุณภาพ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. รวบรวมข้อมูล 
 

            
2.  วิเคราะห์ข้อมูล 

 

            
3.  ด าเนินการ     
4.  เผยแพร่ข้อมูล             
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

             

 

      7.1  ระยะเวลา  ตุลาคม 57 – กันยายน 58 
          7.2   สถานที่              ห้องเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
 
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 760,000 บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  แผนกวิชามีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนระบบมัลติมิเดีย 
โดยอ้อม :  นักเรียนนักศึกษา ได้รับความพึงพอใจและความรู้ที่หลากหลายจากรูปแบบการจัดการ

เรียน 
              การสอน 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว  



  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการที่ 9 / 2558 
 

โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
                                                    ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
     ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการสุภาพชนคนอาชีวะ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



  

 

     จากสภาพปัจจุบันการทุจริต  คอร์รัปชั่นในสังคมไทยที่นับวันจะทวีคูณรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นซึ่งพบว่าการ
ปราบปรามอย่างเดียวไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาการทุจริตให้สินหมดไปได้แต่กลับมีเพ่ิมข้ึนเลื่อยๆ  จนอาจกล่าว
ได้ว่า  จิตส านึกในเรืองคุณธรรม  จริยธรรม  ของสังคมไทยเสื่อมถอยลงไปเลื่อยๆ  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
ปัญหารุนแรงของประเทศ  เป็นปัญหาเชิงระบบที่การแก้ไขจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันแก่ไขปัญหาเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติ  และพฤติกรรมคนในสังคมไม่ให้คอร์รัปชั่นสิ่งที่ท าได้เพียงแต่การแก้ไข
จะต้องมาจากรการปลักดันและร่วมมือกันท าหน้าที่ของคนทุกคนในประเทศ  เพราะคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทุก
คนต้องร่วมกันแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์  เป็นวิวัฒนาการที่มีต่อเนื่องในประวัติ
สาสตร์และเป็นเรื่องท่ีแก้ไขได้  ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมเหล่านี้  เข้าใจในเรื่องพฤติกรรมเหล่านี้  เข้าใจในระบบ
ที่ผู้ทีทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างขึ้นเพ่ือหาประโยชน์  ดังนั้น การแก้ไขคอร์รัปชั่น  ค าตอบส่วนหนึ่งจะอยู่ที่การแก้ไข
พฤติกรรม  และการรื้อระบบที่มีผู้มีอ านาจทางการเมืองสร้างข้ึนมาเพ่ือหาประโยชน์โดยการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระยะยาวเห็นผลชัดเจน คือ การปลุก
ฝังค่านิยม  และจิตส านึกที่ดีแก่เด็กและเยาวชน  ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต  และประเด็นส าคัญคือการ
ด าเนินการต้องท าต่อเนื่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ  ต้องใช้เวลาและมีกระบวนการที่ช่วยให้เด็กคิด
วิเคราะห์  จนเกิดความเข้าใจ  เกิดความคิดท่ีตกผลึกมาจากตัวเองจึงจ าน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤตกรรม 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เห็นความส าคัญของการแก้ไขปัญญาการทุจริต  คอร์รัปชั่น  
จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษาขึ้น  เพ่ือปลูกฝังค่านิยม
และจิตส านึกที่ดีงามในการยึดมั่นความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เกิดขึ้นในองค์การ  โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ทั้งกระบวนการและเป้าหมายคือร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมท าและยอมรับในศักยภาพของบุคคล  ซึ่งเป็นกระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังภาย ใน  
(empowerment)  ของบุคคล  รวมทั้งการให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาแสดงศักยภาพของเยาวชน  อันจ า
น าไปสู่การด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมมาภิบาลแก่
ผู้บริหาร ครู      

      บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา 
 
 5.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความส านึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง  ให้เป็นเยาชนคนดี

ของชาติมี 
       คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต  ความมีระเบียบวินัย 

ขยนัหมั่นเพียร   
       การประหยัด  และอดออม  สุภาพมีน้ าใจ  และมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  ผู้น านักเรียน นักศึกษาห้องเรียนละ 2 คน รวม 150 คน ได้เข้าร่วมโครงการ 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  ผู้น านักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักต่อการท าความดี ยึดมั่น
ในความ 
                             ถูกต้อง  และช่วยกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในสถานศึกษา 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 



  

 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.รวบรวมข้อมูล 
 

           
2. วิเคราะห์ข้อมูล             
3. ด าเนินการ        
4. เผยแพร่ข้อมูล              
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

               

 

       7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
           7.2   สถานที่               วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท   
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  นักเรียน นักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล  อย่างเป็น
ระบบและมี 

               มาตรฐานเป็นผู้มีระเบียบวินัย  จิตสาธารณา  สามารถน าไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจ าวัน  
และขยาย 

               ผลสู่ครอบครัว ชุมชน  และสังคม ซึ่งน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่าง
แท้จริง 

โดยอ้อม :  ผู้น านักเรียน นักศึกษา  ห้องละ 2 คน  รวม 150 คน ที่ได้รับการปลูกฝังค่านิยมและ
ทัศนคติน า 

              หลักคุณธรรม จริยธรรมมาประยุกต์ใช้กับตนเองและครอบครัว 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 
 
 
 

โครงการที่  10 / 2558 

โครงการ  To Be Number One 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. นางสุนิตยา    สุขีลักษณ์   หัวหน้างานโครงพิเศษฯ 
    2. นางสาวกัลยาณี   ใบกุหลาบ   ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการ
พิเศษฯ 
   3. นางโสภา ทองอ่อน    หัวหน้าชมรม To Be 
Number 1 
   4. นางสาวประภาพร  ม้วนเงิน    เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 



  

 

              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 
                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
                ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการสุภาพชนคนอาชีวะ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

          บุคลิกภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์นั้น เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล ทั้งที่เป็นลักษณะภายนอกและ
ภายใน บุคลิกภาพที่ดีเกิดจากการผสมผสานขององค์ประกอบพ้ืนฐาน ได้แก่ สุขภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์
แจ่มใสและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น ชมรม To Be Number One จึงเล็งเห็นความส าคัญของบุคลิกภาพ
ของสมาชิกที่ต้องใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน จึงขอจัดท าโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ โดย
วิธีการออกก าลังกาย คลายเครียด และรักษาโรคภัย 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของสมาชิกฯ   
5.2  เพื่อสร้างร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันและรักษาโรคภัยของสมาชิกฯ 

      5.3 เพ่ือเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในตนเอง 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 
  6.1.1 นักเรียน นักศึกษาในชมรม จ านวน  50    คน 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมท ายามว่าง ไม่ยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. รวบรวมข้อมูล 

 

           
2. วิเคราะห์ข้อมูล              
3. ด าเนินการ            
4. เผยแพร่ข้อมูล           
5. ประเมินผล 
   และรายงาน 

             

       

7.1   ระยะเวลา  ตลอดทั้งปี 



  

 

      7.2   สถานที่   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา    
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,000.00 บาท    ได้แก่ 
      8.1 ค่าอุปกรณ์ต่างๆ 
      8.2 ค่าป้ายไวนิล 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
 โดยตรง :    นักเรียน นักศึกษามีกิจกรรมท ายามว่าง 
 นักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี 
 โดยอ้อม :    นักเรียน นักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 
10. การติดตาม และการประเมินผล  โครงการ  
 จากกการประเมินผลการด าเนินงานหลังจากด าเนินโครงการแล้ว  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      โครงการที่ 11 / 2558 

 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา 

 
1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
   ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพผู้เรียน  มาตรการปฏิรูปสื่อ หลักสูตร 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 บนเวทีการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีวศึกษาและการอบรมฝึกวิชาชีพเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมีคุณภาพและได้ มาตรฐาน เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของการสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของประเทศ ดังนั้นในปี 2555  วิทยาลัย
อาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ ในการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ตามความต้องการของ



  

 

ตลาดแรงงาน โดยได้เร่งรัดในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงาน จึงปิดการเรียนการสอน โปรแกรม Mini English Program และ
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภาคการ
ผลิตและบริการและ เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน  
5.  วัตถุประสงค์ 
     5.1  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน Mini 
English  
                Program 
          5.2  เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศของการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพในระดับประชาคม
อาเซียน 
          5.3  เพ่ือส่งเสริม การจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ในระดับ
ประชาคม 
                อาเซียนและนานาชาติ 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียนนักศึกษา Mini English Program  
6.2  เชิงคุณภาพ 

6.2.1  นักศึกษา ได้เรียนในบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. รวบรวมข้อมูล 
 

            
2.  วิเคราะห์ข้อมูล 

 

            
3.  ด าเนินการ     
4.  เผยแพร่ข้อมูล             
5. ประเมินผล 
   และรายงาน 

             

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
            7.2   สถานที่             วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 380,000  บาท  ได้แก่ 



  

 

      8.1  ค่าด าเนินการ 
 8.2  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง   :    นักเรียน นักศึกษา Mini English Program มีความสามารถด้านการเรียนที่มี
คุณภาพ  

โดยอ้อม :    การสร้างบรรยากาศของการเรียน ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพใน
ระดับ 

                          ประชาคมอาเซียนการจัดการอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  

                          ในระดับประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการที่ 12 / 2558 

 
โครงการทุนเรียนต่อปริญญาตรีสายปฏิบัติการ 

 
1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์   
2.  ลักษณะโครงการ          โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                     โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                            โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรการทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา  
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณประเภทงบประมาณอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สายปฏิบัติการแก่
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาต่ออยู่ในระดับหลักสูตรปริญญาตรี   โดยให้กับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
นักศึกษา  ในระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี  หรือสายปฏิบัติการ เพ่ือเป็นทุนให้กับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน
และนักศึกษาท่ีมีความตั้งใจในการศึกษา ต่อไป   
5.  วัตถุประสงค์ 



  

 

5.1  เพ่ือให้สถานศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา   

      ได้รับทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 
5.2  เพ่ือให้นักศึกษามีขวัญและก าลังใจในการศึกษาต่อ 
5.3  เพ่ือให้นักศึกษาที่มีความจ าเป็นและเห็นควรสนับสนุนให้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาพกลาง 1 มีทุนใน
การศึกษา  

         เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว 
6.1.2  เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีสาขาวิชาการโรงแรม  ในสังกัด

สถาบันการ 
         อาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ  ที่ได้รับทุนการศึกษา 

สถานศึกษาละ    
         1  คน             

     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู้มีประสิทธิภาพ 
  6.2.2  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความภาคภูมิใจในการที่ได้รับทุนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล 

 

           
2. วิเคราะห์ข้อมูล              
3. ด าเนินการ     
4. จัดเก็บข้อมูล              
5. ประเมินผล 
    และรายงาน 

               

 
      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่                สถาบันการอาชีวศึกษาภาพกลาง 1 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 30,000  บาท  ได้แก่ 



  

 

      8.1 เพ่ือด าเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาปริญญาตรี 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง   : นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถานศึกษาในสังกัดสถาบันละ 1  คน  
โดยอ้อม  : นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความภาคภูมิใจ 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงการที่ 13 / 2558 

 
โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี  

 
1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

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

ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรการทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้อนุมัติและมอบหมายให้ส านักนโยบายและแผนการ
อาชีวศึกษา  โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณงบอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ให้
สถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  เพ่ือเป็นทุนให้กับนักศึกษาที่มีฐานะยากจนและ
นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา ต่อไป   
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อเป็นขวัญและก าลังในในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 
5.2  เพ่ือให้นักเรียนที่ดีรับทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือครอบครัวโดยการแบ่งเบาภาระในส่วนของ

ค่าใช้จ่าย 



  

 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  วิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
โดยมอบ 

        ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  แต่มีฐานนะยากจน        
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อมีความกระตือรือร้น และมีความมานะในการตั้งใจ
เรียนใน 
            ระดบัสูงต่อไป 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล              
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

           
3. ด าเนินงาน    
4. จัดเก็บข้อมูล              
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

               

 
 
      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ งบ  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 15,000  บาท  ได้แก่ 
      8.1 นักเรียน ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 15,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  นักเรียน ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ละ 15,000  บาท 
โดยอ้อม :  นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 

 
 
 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     โครงการที่ 14 /2558 

 
โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ , ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา , ฝ่ายแผนงาน
และ 
                                                    ความร่วมมือ , ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

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

ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณผู้เรียน  มาตรการทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตามนโยบาการจัดการการศึกษา  ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้
โอกาสการศึกษา  มีความตระหนักในการให้โอกาสทางการศึกษา  มีความเสมอภาค  เปิดโอกาสให้
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ได้ตระหนักในการ
จัดกิจกรรม 4 กิจกรรมหลักให้กับนักเรียน ระดับ ปวช. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
เพ่ือมั่นคงด้านสังคมที่มีการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาเต็มรูปแบบ 
5.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
5.3  เพ่ือสร้างขวัญ  ก าลังใจ  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนในการเข้ารับการศึกษาจนจบ

หลักสูตร   
      เป็นการแก่ปัญหานักเรียน นักศึกษาออกกลางคัน 



  

 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  จ านวนนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3,788  คน  
                -  ภาคเรียน 2/2557  จ านวน  1,829  คน 
                     -  ภาคเรียน 2/2557  จ านวน  1,959  คน 
    6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน  ระดับชั้น ปวช. ทุกคนมีคุณภาพ  จริยภาพ  มีความรู้ความสามารถตาม
แนวทาง 
                             คุณธรรมนักวิชาชีพแล้วเกิดความภาคภูมิใจของสถานศึกษา  ผู้แก่ครองและสถาน
ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล              
2. วิเคราะห์ข้อมูล              
3. ด าเนินการ     
4. จัดเก็บข้อมูล             
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

             

       7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
           7.2   สถานที่              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 16,326,280 บาท  ได้แก่ 
      8.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน  
 8.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  
 8.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 8.4 ค่าหนังสือเรียน  

ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 4 กิจกรรม  คือ 
1. กิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมภายใต้องค์การวิชาชีพ  จ านวน 1 ครั้ง/ปี) 

 2. กิจกรรมส่งเสริมครุธรรม / จริยธรรม  (กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี ด้วยคุณธรรม) กิจกรรม
ศึกษาดูงาน 



  

 

 3. กิจกรรมคอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ตในหลักสูตรปกติ (40 ชั่วโมง/คน/ปี) 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  : นักเรียน ระดับชั้น ปวช. ได้รับโอกาสทางการศึกษาเสมอภาคเป็นรูปธรรม 
โดยอ้อม : นักเรียน มีคุณภาพมีมาตรฐานทางการศึกษา และเป็นคนดีของสังคม 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      โครงการที่ 15 / 2558 
 

โครงการอุดหนุนรายได้ระหว่างเรียน   
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                         โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

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

 ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรการทุนและเงินสนับสนุนการศึกษา 
 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  กรอบแนวคิด  ประเด็นยุทธศาสตร์  กลไกการ
ขับเคลื่อนภายใน จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพ่ือ
สร้างความเป็นอยู่ที่ดี  สร้างความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ  และความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง
ทางสังคมให้กับประเทศ  ด้วนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และศักยภาพของประเทศ  พันธกิจ  พัฒนา
ยกระดับและจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  และขีดความสามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่ สามารถให้
ประชาชนได้มีจิตส านึกมีความรับผิดชอบต่อตนเองผู้อื่นและสังคม 
 การเขียนแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะส าหรับนักเรียน นักศึกษา ที่
จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจในอนาคต  ซึ่งแผนธุรกิจในอนาคต  ซึ่งแผนธุรกิจนี้เป็นผลสรุปหรือผลรวม
แห่งกระบวนการคิดพิจารณา  และการตัดสินใจที่จ าเปลี่ยนความคิดของนักเรียน  นักศึกษาให้ออกมาเป็น
โอกาสทางธุรกิจ  การเขียนแผนธุรกิจจะให้รายละเอียดต่าง  ทั้งในเรื่องการตลาด  การแข่ง  กลยุทธ์การ
ด าเนินธุรกิจ  การคาดคะเนทางการเงินที่จะชี้น านักเรียน นักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการสามารถน า
องค์ความรู้ไปสู่ความส าเร็จ หรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน  และข้อควรระวัง รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนมีโอกาส
ท างาน  และสร้างรายได้ระหว่างเรียนของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแผนธุรกิจจึงเป็นส าคัญที่
ผู้ประกอบการจะต้องให้ความส าคัญและค านึงถึงเป็นอันดับแรก 



  

 

5.  วัตถุประสงค์ 
5.1  เพ่ือฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
5.2  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
5.3  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการหารายได้ระหว่างเรียน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
เชิงปริมาณ  : 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีนักเรียน  นักศึกษา  เข้าร่วมด าเนินธุรกิจจ านวน 10 

ธุรกิจ 
       2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจ
จริง 

เชิงคุณภาพ : 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีนักเรียน นักศึกษา  เข้าร่วมด าเนินธุรกิจ  จ านวน 10 
ธุรกิจ 
       2. เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษา ได้ประสบการณ์จากการด าเนินธุรกิจ
จริง 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. รวบรวมข้อมูล 

 

           
2.  วิเคราะห์ข้อมูล             
3.  ด าเนินการ     
4.  จัดเก็บข้อมูล              
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

             

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 57 – กันยายน 58 
          7.2   สถานที่               แผนกวิชา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

 โดยตรง    :    นักเรียน นักศึกษามีรายได้จากการประกอบธุรกิจ 
โดยอ้อม    :    มีนักเรียน นักศึกษา  มีรายได้จากการประกอบธุรกิจและท าธุรกิจอย่างมีคุณภาพ 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว  
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       โครงการที่ 16 / 2558 
 

โครงการลดปัญหาเด็กออกกลางคัน   
 

1.  ชือ่บุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
2.  ลักษณะโครงการ    โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
                         โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                                โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
    ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรการ การสร้างและการกระจายโอกาส 
 4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
 จากสภาพปัจจุบันพบว่าการออกกลางคันของผู้เรียนเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อการจัดการศึกษา จึงต้อง
เร่งด าเนินการป้องกัน และแก้ไข ปัจจัยสาเหตุส่วนใหญ่พบว่านักเรียน นักศึกษา ไม่สนใจเรียนท าให้ผลการ
เรียนต่ า สภาพครอบครัวแตกแยก มีฐานะยากจน จากเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยฯจึงหาแนวทางการแก้ปัญหา 
ด้วยการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ด้วยการให้ค าปรึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง 
และวิทยาลัยฯให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
 5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือรับข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน นักศึกษา 
5.2  เพื่อด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5.3  เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 

6.  เป้าหมาย และตัวชี้วัดส าเร็จ 
เชิงปริมาณ    :    เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีนักเรียน  นักศึกษา  จ านวน  2,500  คน 
เชิงคุณภาพ    :   นักเรียน นักศึกษา  มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 



  

 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. รวบรวมข้อมูล 

 

           
2.  วิเคราะห์ข้อมูล             
3.  ด าเนินการ     
4.  จัดเก็บข้อมูล              
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

             

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 57 – กันยายน 58 
          7.2   สถานที่               ที่พักอาศัยบ้านนักเรียน นักศึกษา 
 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท  ได้แก่ 
 8.1  ค่าตอบแทน 
          8.2  ค่าวัสดุ 
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

 โดยตรง    :    นักเรียน นักศึกษา มีความตระหนักในการเรียน 
โดยอ้อม    :  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานศึกษา 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 17/ 2558 
 

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ 
 

1.  ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ 1. นางสุนิตยา     สุขีลักษณ์ หัวหน้างานโครงพิเศษฯ 
     2. หัวหน้าแผนกทุกแผนก 
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณผู้เรียน  มาตรการ การสร้างและการกระจายโอกาส 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล  

ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือเพ่ิมพัฒนาวิชาชีพให้กับครอบครัว
ประชาชนและชุมชน สร้างรายได้เสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ในการพ่ึงพาตนเอง พัฒนานักเรียน
นักศึกษา ได้ท างานแบบบูรณาการก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการท างานและท าให้เกิดทักษะในวิชาชีพ   โดยใช้
แผนการพัฒนาวิชาชีพเป็นเครื่องมือพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมความรู้การประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน 

6. วัตถุประสงค์ 
ต่อประชาชน 

1.  เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ และสามารถน าไปประกอบอาชีพ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
2.  เพ่ือยกระดับฝีมือของประชาชนชุมชน และพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ ด้าน

การ 
    บริหารจัดการแก่ ชุมชน ส่งเสริมการร่วมกลุ่มประชาชน  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายความ

ร่วมมือ 
    กับองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  และพัฒนาอาชีพ และสร้างอาชีพเพ่ือชุมชนให้เกิดความ

ยั่งยืน 
3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้  ในการพัฒนา

นวัตกรรม 
    ต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนา 
    ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมเสริมสร้าง    มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และสนับสนุนการ

ตรวจสอบ 
    คุณภาพและการรับรองคุณภาพของสินค้าเบื้องต้น 
4.  ลดรายจ่ายของประชาชน เพ่ือเป็นรายได้เสริมต่อประชาชนครัวเรือน 



  

 

5.  ลดการกู้ยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนที่น ามาใช้ในการดูแลครอบครัว 
  ต่อนักเรียนนักศึกษา 

1.  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในการออกไป
ปฏิบัติงานใน 
    ชุมชน 
2.  เพ่ือสร้างแหล่งปฏิบัติงานจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะ แก่นักศึกษาให้มีความสามารถ    มี

ประสบการณ ์
    สมรรถนะและความพร้อม 
3.  เพ่ือสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

  ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
1.  เพ่ือประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เพ่ือน ามาประกอบอาชีพในการด ารงชีวิตประจ าวันได ้
 
2.  เพ่ือชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

มาตรฐาน 
    คุณภาพสินค้า 
3.  เพ่ือประชาชนได้รับการพัฒนาและยกระดับ โดยการเพ่ิมทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริงจากการ

ประกอบ 
    อาชีพ เพี่อใช้ในครัวเรือนของชุมชนอย่างยั่งยืน 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
       6.1  เชิงปริมาณ 
 6.1.1  วิชาชีพที่ให้บริการ  จ านวน      5    วิชา 
    6.1.2  ประชาชนผู้สนใจ    จ านวน    200    คน 
      6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  ประชาชน มีความรู้ประเภทต่างๆ 
 6.2.2  ประชาชนผู้เข้ารับการบริการวิชาชีพสามารถน าวิชาชีพที่ได้รับไปประกอบอาชีพ
เสริม และ 
                               สรา้งรายได้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 
.    6.2.3  นักเรียน นักศึกษา ผู้ออกบริการวิชาชีพ ได้ทักษะจากวิชาชีพที่ได้ฝึกปฏิบัติจริงสร้าง 
                                ประสบการณ์ตรง เพิ่มขีดความสามารถการเรียนรู้จากเดิมที่มีอยู่ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1. รวบรวมข้อมูล 

 

           
2. วิเคราะห์ข้อมูล             
3. ด าเนินการ      
4. เผยแพร่ข้อมูล             
5. ประเมินผล 
และรายงาน 

             



  

 

      7.1   ระยะเวลา  ตลอดทั้งปี 
      7.2   สถานที่   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..   งบประมา   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 260,000 บาท  ได้แก่ 
      8.1  ค่าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
       8.2  ค่าจัดสถานที่ 
  8.3  ค่าอาหารว่าง 

 8.4  ค่าวัสดุสอนอาชีพ 
 8.5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
 
 
 8.6  ค่าเอกสาร ใบความรู้ 

- เอกสารสื่อวิชาที่สอน 
- เอกสารสรุปกิจกรรม 

9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 
โดยตรง :  1. ประชาชนมีความรู้ในวิชาชีพอย่างถูกต้อง 

      2. นักเรียน  นักศึกษา  ได้ฝึกทักษะจริง  ได้ประสบการณ์ตรงจากการเป็นผู้ช่วยสอน
วิชาชีพ 
         ตามสาขาวิชาที่ให้บริการ 

โดยอ้อม :  1. ประชาชนน าความรู้วิชาชีพที่ได้รับไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ือตนเองและครอบครัว
ได้ 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินตามโครงการแล้ว 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 18 / 2558 
 

โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานความร่วมมือ      
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
 ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณผู้เรียน  มาตรการการสร้างและการกระจายโอกาส 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
             ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  ด าเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนนอกห้องเรียนด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการบูรณาการความรู้ ทักษะ สู่การท างานร่วมกับชุมชน ได้มีโอกาสฝึกอบรมและต่อยอดความรู้ให้
เกิดการพัฒนาอาชีพของชุมชน ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะ  ไปประยุกต์เพ่ือใช้การ
ประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด  อันจะน าไปสู่การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน     
5. วัตถุประสงค ์ 
   5.1  เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจากผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
    5.2  เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
           5.3  เพ่ือให้สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
 

6. เป้าหมาย  
     6.1  เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
           6.1.1  นักเรียน นักศึกษา  จ านวน   100   คน 
            6.1.2   ประชาชน           จ านวน   200  คน    
     6.2 เชิงคุณภาพ :  
           6.2.1 นักเรียน นักศึกษา และครูได้มีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนอย่างมี 
                             คุณภาพ 
          6.2.2  นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะด้านอาชีพ และการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน 



  

 

            6.2.3  ส่งเสริมให้สถานศึกษาและชุมชนเป็นเครือข่ายร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล 

 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

           
3. ด าเนินการ 

 

  
4. จัดเก็บข้อมูล             
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

               

 
      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่               วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท  ได้แก่ 
      8.1  ค่าตอบแทน 
          8.2  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง    :    บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
 โดยอ้อม   :     สถานศึกษาและชุมชนเป็นเครือข่ายร่วมกัน 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 19 / 2558 
 

โครงการตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชี่ยน 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ      
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  มาตรการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค
อาเซียนและต่างประเทศ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตามทีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้อนุมัติให้ส านักความร่วมมือด าเนินการโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่อาเชี่ยน เพ่ือให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการที่
ได้รับจัดสรรมา  ในการนี้  รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเชี่ยนในการสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรือง
ในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  การเมืองและความมั่นคง  ตลอดจนสังคมและวัฒนาธรรมที่สอดคล้องกับกฎ
อาเยน  และนโยบายรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน  และกลุ่มประเทศ
อาเชี่ยน  โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา  เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการเสริมสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคง  ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ  
ต่อมาที่จะประชุมสุดยอดอาเชี่ยน  ครั้งที่ 15  ได้ให้การรองรับปฏิญญาชะอ า -หัวหิน  ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเยนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน  เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
ประชาชน  และความร่วมมือด้านการศึกษาเพ่ือบรรลุประชาคมอาเชี่ยนที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน  เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนและก าหนดให้สาขาการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน
การตอบสนองการสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมภายในปี พ.ศ. 
2558 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุนและท าให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน  จึงได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเชี่ยน  เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุน  ให้นักเรียน นักศึกษาเป็นความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยนต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับจัดสรร 
5.2  เพื่อให้ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 



  

 

6.1.1  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดสอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน  

        นักศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ภาษา 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนภาษา และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล 

 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

           
3. ด าเนินการ 

 

  
4. จัดเก็บข้อมูล             
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

               

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่               วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 53,070  บาท  ได้แก่ 
      8.1  เป็นค่าด าเนินการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาเชี่ยน 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  เพ่ือให้ผู้เรียน  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม
และมี 

               คุณภาพ 
โดยอ้อม :  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน นักศึกษา  ได้รับความรู้ทางด้านภาษา 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
โครงการที่ 20 / 2558 

 
โครงการผลิต  พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ , ฝ่ายบริหารทรัพยากร     
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือ
จัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตก าลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสนับสนุน
จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งด้านทักษะ และเทคโนโลยี ท าให้เกิด
ความตระหนักในการจัดการเรียนการสอน และสร้างผลงานวิชาการต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆตามทันโลกาภิวัฒน์ 
5.2  เพื่อให้ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมครูบุคลากรทุกคน ใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียน 

        การสอนที่ถูกต้อง 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  บุคลากรทางการศึกษา ได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล 

 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

           
3. ด าเนินการ 

 

  
4. จัดเก็บข้อมูล             



  

 

5. ประเมินผล 
   และรายงาน 

               

 
      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่               วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 508,690 บาท  ได้แก่ 
      8.1  ค่าตอบแทน 
          8.2   ค่าวัสด ุ
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง       :  บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ทักษะ  
โดยอ้อม      :  บุคลากรทางการศึกษา สามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

โครงการที่ 21 / 2558 
 

โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา 
  

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ , ฝ่ายบริหารทรพัยากร , ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน 
                                                    นักศึกษา , ฝ่ายแผนงบประมาณ    
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนเพ่ือ
จัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตก าลังคนได้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่จะ
ผลิตก าลังคนสายอาชีพ ในระดับฝีมือ และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และบริการวิชาชีพให้แก่สังคมต่อไป 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้บุคลากรทางการศึกษาได้ฝึกทักษะความรู้ ให้นักเรียน นักศึกษา 
5.2  เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการได้สอดคล้องกับความ

ต้องการของ 
      ตลาดแรงงาน 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  นักเรียน นักศึกษามีความพร้อมด้านทักษะ และความรู้ 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา สามารถประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 



  

 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล 

 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

           
3. ด าเนินการ 

 

  
4. จัดเก็บข้อมูล             
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

               

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่               วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,980,830 บาท  ได้แก่ 
      8.1  ค่าวัสดุฝึก 
          8.2   ค่าวัสดุส านักงาน 
          8.3   ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ และทักษะ ในการประกอบอาชีพ 
โดยอ้อม :   นักเรียน นักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้กับสายงานอาชีพอ่ืนได้ 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงการที่ 22 / 2558 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 

 
1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ นางมาลี    พรหมเจริญ แผนกวิชาการเลขานุการ  ฝ่ายวิชาการ  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 



  

 

              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 
                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
     ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีมีความก้าวล้ าแตกต่างรวดเร็วไปจากเดิม  มีการน าเทคโนโลยีมา
พัฒนาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน  เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  พร้อมกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่พัฒนาเพ่ือส่งเสรอมความรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นหลัก  ในการจัดการเรียนการสอน  ต้องอาศัยสื่อการเรียน  
การสอนที่ทันสมัย  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ช่วยสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  และลงมอปฏิบัติจริง
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การใช้เครื่องใช้ส านักงาน  การปฏิบัติงานส านักงานอัตโนมัติ  การใช้โปรแกรม
ประมวลผลค า  เป็นต้น  การมีสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย  และมีปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อ
ผู้เรียน  จ าท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  และมีทักษะในการเรียนรู้เพิ่มเติมมากข้ึน 
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือให้เกิดการปรับตัวด้านการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอน  ทั้งผู้สอน และผู้เรียน 
5.2  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
5.3  เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนมากขึ้น 
5.4  เพ่ือให้มีห้องเรียนที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาในปัจจุบัน  และรองรับระดับการศึกษาที่จะ

เพ่ิมข้ึน 
6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลค า แบบที่ 2  จ านวน  10   เครื่อง 
         (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18  นิ้ว) 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  นักเรียน นักศึกษา ได้มีการฝึกทักษะจากการได้เรียนรู้ 

6.2.2  การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
1.รวบรวมข้อมูล 

 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

           
3. ด าเนินการ 

 

       



  

 

4. เผยแพร่ข้อมูล 
 

      
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

       
 

     

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม  2558 
          7.2   สถานที่                วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ  
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 300,000.00 บาท  ได้แก่ 
      8.1  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน  
              ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  : ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะมีห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 
ห้อง                   
             คอมพิวเตอร์  จ านวน  20 เครื่อง 
โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษา จะได้ความรู้และสมรรถนะในวิชาระบบเครือข่าย 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 23 /2558 
 

โครงการปรับปรุงอาคาร 
 
 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร     
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

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

ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



  

 

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมศักยภาพทาง

เศรษฐกิจให้กับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ ที่มีอายุการใช้งานที่เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ นั้น บัดนี้ งานอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ได้ส ารวจ
อาคารเรียนต่างๆ ปรากฎว่ามีอาคารและห้องเรียนที่ช ารุดเสียหายและต้องปรับปรุงเป็นจ านวนมากเนื่องจาก
การใช้งานที่ยาวนาน 

ในการนี้ งานอาคารสถานที่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
เรียนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานซึ่งใช้งบประมาณจากโครงการทั้งสิ้น 1,500,000  บาท  
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือปรับปรุงอาคารเรียนที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
5.2  เพ่ือปรับห้องเรียนที่ช ารุดให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
5.3  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการช ารุดเสียหายของตัวอาคาร 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงอาคารเรียนที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจ านวน 
2 หลัง 

6.1.2  วิทยาลัยฯ มีห้องเรียนเพิ่มข้ึนจากการปรับปรุงอาคารเรียน 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการจัดการเรียนสอนมากขึ้น 

6.2.2  วิทยาลัยฯ ลดความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากอาคารที่ช ารุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.รวบรวมข้อมูล 
 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

            
3. ด าเนินการ            
4. จัดเก็บข้อมูล             
5. ประเมินผลและ 
   รายงาน 

               

 



  

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่                วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบประมาณปี 2558 
          เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000.00  บาท  ได้แก่ 
      8.1 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตึก 4 
 8.2 ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า 
 8.3  ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระเบื้องปูพ้ืนทางเดิน 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  เพ่ือให้อาคารเรียนที่ช ารุดเสียหายเนื่องจากอาคารเรียนดังกล่าวก่อสร้างมานานหลายปีมี
สภาพ 

               เสื่อมโทรม 
โดยอ้อม :  เพ่ือให้อาคารเรียนมีสภาพที่ดี  ปลอดภัยกับนักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการที่ 24 / 2558 
 

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2.  ลักษณะโครงการ      โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.  สภาพปจัจุบัน/หลักการและเหตุผล 



  

 

        ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจให้กับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า  ที่มีอายุการใช้งานที่
เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ นั้น บัดนี้ งานอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ได้ส ารวจระบบไฟฟ้าต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ  ปรากฏว่ามีระบบไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายและต้องปรับปรุงเป็น
จ านวนมากเนื่องจากการใช้งานที่ยาวนานและความต้องการการใช้งานกระแสไฟฟ้าที่เพ่ิมมากขึ้นตามจ านวน
ผู้เรียนในปัจจุบัน 

ในการนี้ งานอาคารสถานที่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานซึ่งใช้งบประมาณจากโครงการทั้งสิ้น 1,500,000  บาท  
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าเนื่องสายไฟบางจุด  ช ารุดเสียหายมีอายุการใช้งานมานาน ให้อยู่ใน
สภาพที ่

      พร้อมใช้งาน 
5.2  เพ่ือป้องการอันตรายจากกระแสไฟฟ้า  ที่อาจเป็นอันตรายให้กับบุคลากรทางการศึกษา และ

นักเรียน  
      นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ  
5.3  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการช ารุดเสียหายของระบบไฟฟ้า 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน 
นักศึกษาม ี

        ความปลอดภัย 
6.1.2  วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
6.1.3  วิทยาลัยฯมีระบบไฟฟ้าที่รองรับความต้องการการใช้งานที่เพียงพอ 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ  และจัดท าให้เป็นระเบียบพร้อมใช้
งาน 

6.2.2  วิทยาลัยฯ มีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการการใช้งาน 
6.2.3  วิทยาลัยฯ ลดความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากความช ารุดเสียหายของระบบไฟฟ้า 
 
 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.รวบรวมข้อมูล 
 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

            
3. ด าเนินการ            
4. จัดเก็บข้อมูล             



  

 

5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

               

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่                วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงินงบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และงบและงบประมาณปี 2558 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท  ได้แก่ 
      8.1 ติดตั้งมิเตอร์เพิ่ม จ านวน  1  ตัว 
 8.2 ติดตั้งตู้  MDB   จ านวน 1 เครื่อง ต่อ 1 หม้อ 
 8.3 ปรับปรุงระบบรางไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการ อาคาร 6 ชั้น 2 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  เพ่ือให้ระบบสายไฟฟ้าที่ช ารุดเสียหายเนื่องจากมีการใช้งานมานานหลายปีเนื่องจาก
เสื่อมสภาพ 

โดยอ้อม :  เพ่ือให้มีความปลอดภัยกับนักเรียน นักศึกษา มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ 25 / 2558 
 

โครงการปรับปรุงระบบประปา 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
              โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                     โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 



  

 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจให้กับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ ที่มีอายุ
การใช้งานที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ นั้น บัดนี้ งานอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ได้ส ารวจระบบประปาต่างๆภายในวิทยาลัยฯ  ปรากฏว่าระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ ไม่
เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานที่มากข้ึนเนื่องจากมีจ านวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึนและเสียหาย
เนื่องจากการใช้งานที่ยาวนาน 

ในการนี้ งานอาคารสถานที่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือซ่อมแซมและปรับปรุงให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานซึ่งใช้งบประมาณจากโครงการทั้งสิ้น 1,000,000  บาท  
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมระบบประปาให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
5.2  เพื่อปรับปรุงระบบประปาที่ช ารุดให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
5.3  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการช ารุดเสียหายของตัวอาคาร 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงระบบประปาท่ีช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
6.1.2  วิทยาลัยฯ เพ่ิมระบบประปาที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานให้รองรับกับปริมาณนักเรียน 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยฯ มีระบบประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน 

6.2.2  วิทยาลัยฯ ลดความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากระบบประปาที่ช ารุดเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.รวบรวมข้อมูล 
 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

            
3. ด าเนินการ            
4. จัดเก็บข้อมูล             
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

               

 
      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่              วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 



  

 

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและงบและงบประมาณปี 2558 
        เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000,000.00 บาท  ได้แก่ 
      8.1 ปรับปรุงระบบน้ าดื่ม โดยแยกเป็นจุด เพ่ือให้บริการแก่ข้าราชการครู  อาจารย์  บุคลากรทางการ
ศึกษา 
                และนักเรียน นักศึกษา 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  เพ่ือให้ระบบน้ าประปาท่ีช ารุดเสียหายเนื่องจากมีการใช้งานมานานหลายปีเนื่องจาก
เสื่อมสภาพ 

โดยอ้อม :  เพ่ือให้มีกับนักเรียน นักศึกษา มีน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย   มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการที่ 26 / 2558 
 

โครงการ   ปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม 
 

1.  ช่ือบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 
           โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 

                                  โครงการพิเศษไม่ได้ใช้งบประมาณ 
3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจให้กับสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบห้องน้ า-ห้องส้วมภายในวิทยาลัยฯ 



  

 

ที่มีอายุการใช้งานที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ นั้น บัดนี้ งานอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ได้ส ารวจระบบปรับปรุงระบบห้องน้ า-ห้องส้วมต่างๆ ภายในวิทยาลัยฯ  ปรากฏว่าระบบ
ปรับปรุงระบบห้องน้ า-ห้องส้วมภายในวิทยาลัยฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานที่มากขึ้นเนื่องจากมี
จ านวนนักเรียน นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นและเสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ยาวนาน 

ในการนี้ งานอาคารสถานที่จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงปรับปรุงระบบห้องน้ า-ห้องส้วมเพ่ือซ่อมแซม
และปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานซึ่งใช้งบประมาณจากโครงการทั้งสิ้น 1,500,000  บาท  
5.  วัตถุประสงค์ 

5.1  เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมห้องน้ า-ห้องส้วมให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
5.2  เพื่อปรับปรุงระบบห้องน้ า-ห้องส้วมที่ช ารุดให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
5.3  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการช ารุดเสียหาย 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 
      6.1  เชิงปริมาณ 

6.1.1  วิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงระบบห้องน้ า-ห้องส้วมที่ช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งาน 

6.1.2  วิทยาลัยฯ เพ่ิมและปรับปรุงระบบห้องน้ า-ห้องส้วมที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานให้
รองรับกับ 

        ปริมาณนักเรียน 
     6.2  เชิงคุณภาพ 
  6.2.1  วิทยาลัยฯ มีระบบประปาที่เพียงพอต่อการใช้งาน 

6.2.2  วิทยาลัยฯ ลดความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นจากระบบประปาที่ช ารุดเสียหาย 
 
 
 
 
 
 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่ 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน หมายเหตุ 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.รวบรวมข้อมูล 
 

            
2. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

            
3. ด าเนินการ            
4. จัดเก็บข้อมูล             
5. ประเมินผล 
 และรายงาน 

               

 

      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน  2558 
          7.2   สถานที่                วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งที่มา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน งบประมาณ งบประมาณตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและงบและงบประมาณปี 2558 



  

 

 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000.00 บาท  ได้แก่ 
      8.1  ปรับปรุงห้องน้ ากลาง 2 จุด ได้แก่ ห้องน้ ากลางตึก 2 ห้องน้ ากลางตึก 3 
 8.2  ปรับปรุงห้องน้ าแต่ละตึก (อ่างล้างหน้า  ปรับเปลี่ยนเป็นแบบก่อและหากมีงบประมาณในการ
ปรับปรุง 
                 เหลือจะติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพ่ิมเติม 
9.  ผลท่ีคาดว่าได้รับ 

โดยตรง  :  เพ่ือให้มีห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ   
โดยอ้อม :  เพ่ือให้มีกับนักเรียน นักศึกษา มีน้ าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย   มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงการที่  27 / 2558 
โครงการ    จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย 

 
1.  ชื่อบุคคล / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  ฝ่ายวิชาการ  
2.  ลักษณะโครงการ   โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณ 

    โครงการตาม ตามภาระงานประจ า 
 โครงการพิเศษไมไ่ด้ใช้งบประมาณ 

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้ ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4.  สภาพปัจจุบัน/หลกัการและเหตุผล 
     ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  โดยการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พร้อมระบบเครือข่าย ในการนี้  ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จึงขอจัดท าโครงการเพื่อรองรับและขอให้วิทยาลัยฯ 
ด าเนินการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์  ในส่วยของคุณสมบัติครุภัณฑ์ พร้อมด าเนินการตามระเบียบ
ของงานพัสดุ  ต่อไป  
5.  วัตถุประสงค ์

5.1  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพมีโอกาสทางการศึกษาเต็มรูปแบบ 
5.2  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
5.3  เพื่อสร้างขวัญ  ก าลังใจ  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
5.4  เพื่อจัดซื้อ-จัดหาครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายตามวงเงินท่ีได้รับจัดสรรมา 
5.5  เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดส าเร็จ 



  

 

      6.1  เชิงปริมาณ 
6.1.1  ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีห้องเรยีนเฉพาะทางระบบเครือข่าย  จ านวน 20 เครื่อง 

     6.2  เชิงคุณภาพ 
 6.2.1  นักเรียน นักศึกษา มีครุภณัฑ์ในการเรียนวิชาระบบเครือข่ายเพียงพอ 
 6.2.2  นักเรียน  นักศึกษา จะเกิดทักษะทางด้านการปฏิบตัิและสมรรถนะ 

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนด าเนินการ/ระยะเวลา/สถานที ่

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

หมายเหต ุไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.รวบรวมข้อมูล              
2. วิเคราะห์ข้อมูล              
3. จัดเก็บข้อมูล              
4. เผยแพร่ข้อมูล              
5. ประเมินผล 

 และรายงาน 
             

 
 
      7.1   ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – พฤษภาคม 2558 
            7.2   สถานท่ี                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
8.  งบประมาณ/ทรัพยากร และแหล่งท่ีมา  การด าเนินโครงการ 
      จากเงิน..    งบประมาณ   
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000,000.00  บาท  ได้แก่ 
      8.1  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์  
9.  ผลที่คาดว่าได้รับ 

โดยตรง  : ทางแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะมีห้องปฏิบตัิการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จ านวน  1 ห้อง 
คอมพิวเตอร์  
             จ านวน20 เครื่อง 
โดยอ้อม : นักเรียน นักศึกษา จะได้ความรู้และสมรรถนะในวิชาระบบเครือข่าย 

10. การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ  
 ติดตามและประเมินผลหลังจากด าเนินการตามโครงการแล้ว   
 
 
 
 

 
 


