คำนำ
ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ผ่ า นพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 แล้ ว นั้ น
กระทรวงศึกษาธิ การมอบหมายให้ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา เป็นองค์ก รที่รับผิ ดชอบผลิ ต
บุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่ต อบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นเป็นการจัดการเรียนการสอน
หลากหลาย ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและเจตคติที่ดีต่อสังคม
ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งเปิดทาการสอนสายอาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เห็นความจาเป็นที่จะต้องกาหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพทั้งภายใน
ภายนอกสถานศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile)
ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญาวิทยาลัย
สีประจาวิทยาลัย ต้นไม้ประจาวิทยาลัย ดอกไม้ประจาวิทยาลัย
แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561
- ภาคเรียนที่ 2/2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
- ภาคเรียนที่ 1/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
บทที่ 2 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
บทที่ 3 ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
พันธกิจที่ 1 การจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
สถานประกอบการและดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนวิจัยและสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ
และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
บทที่ 4 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การนาแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสู่การปฏิบัติ
การกากับดูแลการดาเนินงาน ติดตามและประเมินผล
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บทที่ 1
ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด และประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
ที่ตั้ง
เลขที่ 179 หมู่ 3 ตาบลเนินเพิ่ม อาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์
0-5536-3095
โทรสาร
0-5536-3207
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
http://www.ntic.ac.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Phitsanulok04@vec.mail.com
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เดิมชื่อ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้
จัดตั้งตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอาเภอ ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็น
การสนองนโยบายของรัฐ บาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิช าชีพแก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่
ห่ า งไกลจากตั ว เมือ งให้ ส อดคล้ อ ง และเพี ย งพอต่ อ ความต้ องการของท้อ งถิ่ น และความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
สภาตาบลเนินเพิ่มได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซายาง หมู่ที่ 3 ตาบลเนินเพิ่ม
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 205 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ให้แก่ กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2
กรกฎาคม 2540 ส าหรั บ เป็ น ที่ จั ดตั้ งวิท ยาลั ยการอาชีพนครไทย ซึ่งกระทรวง มหาดไทยได้อนุ มัติใ น
หลั กการให้ กรมอาชีว ศึก ษา ใช้ ที่ดิน ดัง กล่ าว ส าหรับสร้างวิทยาลั ยการอาชีพ นครไทยได้ ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0718/12580 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพล วิทยาลัยการ
อาชีพนครไทยได้เริ่มเปิดดาเนินการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา
1.2 อัตลักษณ์
มีใจบริการ
1.3 เอกลักษณ์
พัฒนาอาชีพสู่สังคม
1.4 ปรัชญาวิทยาลัย
ล้าเลิศวิชาการ
เร่งรีบตรงเวลา

ชานาญวิชาชีพ
พัฒนาสังคมไทย
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ล้้าเลิศวิชาการ
ในการจัดการเรียน การสอน นอกเหนือจากการเน้นในด้านวิชาชีพยังผนวกด้วยวิชาการด้านต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่นการเรียนด้านคิดคานวณคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การจัดทาบัญชีต่าง ๆ เน้นให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง
ช้านาญวิชาชีพ
การจัดการเรียน การสอนเน้นการฝึกฝนทักษะวิชาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วทั้ง
ด้านฝีมือ และการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในวิชาช่างระดับสูง
เร่งรีบตรงเวลา
ในการก้าวสู่การแข่งขันการประกอบอาชีพหรือธุรกิจต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ การเร่งรีบตรงเวลา เป็นวินัย และความรับผิดชอบขั้นต้น ซึ่งจะสร้างความ
เชื่อมั่นเชื่อถือให้กับผู้ติดต่อประสานงาน
พัฒนาสังคมไทย
การเรียนวิชาชีพเป็นลู่ทางทาให้ประกอบธุรกิจเจ้าของคนเดียวซึ่งเป็นรูปธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น
ได้ง่ายภายในท้องถิ่นทาให้เศรษฐกิจขยายตัว และเป็นลู่ทางขยายกิจการในอนาคต
1.5 สีประจ้าวิทยาลัย
สีน้าเงิน
สีขาว

หมายถึง
หมายถึง

ความเข้มแข็ง ก้าวหน้าด้านการอาชีพ
ศาสนธรรม ความบริสุทธิ์

1.6 ต้นไม้ประจ้าวิทยาลัย
ต้นพญาสัตบรรณ

1.7 ดอกไม้ประจ้าวิทยาลัย
ดอกลีลาวดี
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1.8 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
แผนภูมิบริ หารวิ ทยาลัยการอาชีพนครไทย
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อ้านวยการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร

คณะกรรมการสถานศึกษา

ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ

ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียนนักศึกษา

งานวางแผนและ
งบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน

งานอาคารสถานที่

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน
นักศึกษา

งานทะเบียน

งานส่งเสริมผลผลิตการค้า
และประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

งานการบัญชี
งานพัสดุ

งานประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญพันธ์
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานการเงิน

ฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการบัญชี
งานวัดผลและประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาคี
งานวิทยบริการและงาน
ห้องสมุด

งานสื่อการเรียนการสอน
งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน
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1.9 ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม
5. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
6. หลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนนี้ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าโดยศึกษาต่อในหลั กสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาที่ เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2
ประเภทวิชาดังนี้
1. 1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานยานยนต์
1.1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานการบัญชี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนนี้ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทวิชาดังนี้
1. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
1.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
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1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยีสานักงาน
หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนนี้ดังนี้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าโดยศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในการจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษาและเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้
1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.2.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานเทคนิคยานยนต์
1.2.2 สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
1.2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม
เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเลือก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเครือข่ายเขตพื้นที่อาเภอนครไทยและใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียน
บ้านห้วยตีนตั่ง, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 , โรงเรียนยางโกลนวิทยา, โรงเรียนบ้านห้วยน้าไซ, โรงเรียน
บ่อโพธิ์วิทยา, โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุเทศพิทยา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
เป็นการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนตั้งแต่ 6 - 225 ชั่วโมง ขึ้นไป โดยมีรายวิชาจัดการเรียน
การสอนดังนี้ การสอนขับรถยนต์, งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล, เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า, งานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
เป็นการจัดการเรียนการสอนการศึกษารวมกันสถานศึกษาในสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเรียนสายสามัญควบคู่กับการเรียนอาชีวะตามหลักสูตร ปวช. โดยเมื่อจบการศึกษา
ภายใน 3 ปี จะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา และ 2 ประสบการณ์ ทั้งสายสามัญและวิชาชีพ หรือเรียนรายวิชาเตรียม
วิชาชีพกับสถานศึกษาในระดับชั้น ม.1-3 ก่อน จากนั้นเรียนวิชาชีพในระดับ ม.4-6 แบบทวิภาคี โดยเมื่อจบ
การศึกษาจะได้รับ 2 วุฒิการศึกษา และ 2 ประสบการณ์ ทั้งสายสามัญและวิชาชีพ ในเครือข่ายเขตพื้นที่อาเภอ
นครไทยและใกล้เคียงได้แก่ โรงเรียนนาบัววิทยา, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 , โรงเรียนบ้านน้าจวง ใน
สาขางานยานยนต์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การบัญชี,ไฟฟ้ากาลัง และ อิเล็กทรอนิกส์
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1.10 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปวช.

ประเภท/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปริญญาตรี/
ปทส.
ปี ปี
ปี 2 รวม
รวม
1 2

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ปี 1

ปี 2

ปี
3

41
-

45
-

33 119
-

26
-

16
-

42
-

-

-

-

161
0

50
17

29
3

11
12

90
32

43
6

28
5

71
11

-

-

-

161
43

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

0

49

- 124 -

-

-

0
365

รวม ปี 1

สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยี
สานักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

108

77

56 241

75

17

16

24

57

25

29

54

-

-

-

111

15

11

13

39

10

15

25

-

-

-

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

32 27 37 96 35
140 104 93 337 110

44
93

- - - 0
79 - - 175
203 - - 540
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ปวช.

ประเภท/สาขาวิชา
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์
- สาขางานเทคนิคยานยนต์

ปริญญาตรี/
ปทส.
ปี ปี
ปี 2 รวม
รวม
1 2

ปวส.

รวมทั้งสิ้น

ปี 1

ปี 2

ปี
3

76

37

40 153

31

25

56

209

60
21

44
16

29 133
3 40

36
7

40
6

76
13

209
53

157

97

72 326

74

71

145

471

25

16

16

57

34

25

59

116

20

14

11

45

11

10

21

66

รวม ปี 1

สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

- สาขางานไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง
- สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม
รวม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพณิชยการ
- สาขางานการบัญชี
- สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
- สาขางานการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขางานเทคโนโลยี
สานักงาน
รวม
รวมทั้งสิ้น

45 30 27 102 45 35 80
182
202 127 99 428 119 106 225
653
.
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2561
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ข้อมูลบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
อัตรากาลัง ปี 2561

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ผู้ให้ข้อมูล นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี
อัตรากาลังของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย
มีบคุ ลากรทัง้ สิน้
71
คน
ก. ข้าราชการ
13 คน
1 ผู้บริหาร
4 คน
2 ข้าราชการครู
9 คน
3 ข้าราชการพลเรือน
- คน
ข. ลูกจ้างประจา
- คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
- คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
- คน
ค. พนักงานราชการ
9 คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
9 คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
คน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
49 คน
1 ทาหน้าทีส่ อน
21 คน
2 ทัว่ ไป/สนับสนุน
28 คน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
- คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ นื่
- คน
ช. มีอตั ราว่าง ไม่มีคนครอง
1 ข้าราชการ
2 ลูกจ้างประจา

- คน
- คน
- คน

ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒกิ ารศึกษา
ก.ครูผสู้ อน
- ต่ากว่า ม.6
- ปวช./ม.6
- ปวส./อนุปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก

39
30
9
-

รวม

คน
คน
คน
คน
คน
คน
39 คน

ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน

รวม

67 คน
28 รวม
7 คน
7 คน
3 คน
3 คน
6 คน
6 คน
12 คน
42 คน
- คน
9 คน
- คน
คน
28 คน
67 คน
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ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินทีจ่ า้ ง
ก. ครูผสู้ อน
- จ้างด้วยงบบุคลากร
- จ้างด้วยงบดาเนินงาน
- จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
- จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
- จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ

42

ข. เจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป/สนับสนุน

18 คน
10 คน
14 คน
………-……… คน
………-……… คน
42 คน

รวม

25 รวม
คน
18 คน
คน
10 คน
25 คน
39 คน
………-………คน ………-……… คน
………-………คน ………-……… คน
รวม
25 คน
67 คน

ข้อมูลบุคลากรทัง้ หมด จาแนกตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ข้าราชการ
ชื่อ - สกุล
1. นางศรินท์ทพิ ย์
2. นายสันติวฒุ ิ
3.นางสาวปรียาพัชร
4. นางสาวศศิธร
5. นายจักรพงษ์
6. นายชาตรี
7. นางสาวพิมพ์ใจ
8. นางลัดดาวัลย์
9. นายไชยพร

ยอดช้าง
คาภู
อินตา
อินกอง
เปียปลูก
ยอดช้าง
สิ้วอินทร์
กัว้ วิจง
บุญทา

ลูกจ้างประจา
ชื่อ - สกุล

รวม

9

คน

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.โท
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

รวม ........-....... คน
วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)

(ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)
ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา
คณิตศาสตร์อตุ สาหกรรม 1
โครงการ
ภาษาไทยเพือ่ อาชีพ
ภาษาอังกฤษฟัง - พูด2
โครงการ
พลศึกษาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ
โครงการ

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
หน.งานประกันคุณภาพฯ
หน.งานวัดและประเมินผล
หน.แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน.งานทะเบียน
หน.งานการบัญชี
หน.งานพัสดุ
หน.งานการเงิน

วิทยาศาสตร์เพือ่ พัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม

หน.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์และการบารุงรักษา

หน.งานแนะแนวอาชีพฯ

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)
ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
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พนักงานราชการ

รวม

ชื่อ - สกุล
1.นางสายชล
2.นางสุชาดา
3.นายณัฐดนัย
4.นายยมนา
5.นางพรณ์ศริญญา
6.นางรัตณวรรณ์
7.นางสุภาวดี
8.นายธนัชกร
9.นางสาววราภร

แหยมมั่น
โพธิ์พล
จันทร์ศรี
คีรีรัตน์สกุล
บุญมิจิว
โพธิ์ปลัด
บุญนาค
คงทัน
จันทร์ชยั

ลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ - สกุล
1.นายวิรัตน์
2.นายมนตรี
3.นางสาวไพเราะ
4.นางสาวสุดาพร
5.นายทรงวุฒิ
6.นายอนุวตั ร
7.นายอัคเดช
8.นายสราวุฒิ
9.นางาสาวอาลิษา
10.นายประณต
11.นายวิหก
12.นายอนนต์
13.นายวันชัย
14.นายกมล
15.นางสาวปัทมา
16.นายสุขเกษม
17.นายกฤธน

จันทร์ตรี
มุ่นเชย
พุทธสอน
นาคพรม
ชานุวตั ร์
พลขันธ์
คาป้อ
ด้วงรอด
เมืองพระฝาง
งานนันไชย
ปัฒไทสงค์
พรมภาพ
ทนทาน
โชติรัตน์
วงษ์ตา
ทิพย์วงษา
บุญลือ

รวม

9

คน

(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.โท
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

สอนวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ
หุ้นยนต์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
การบัญชีเบื้องต้น 2
โครงการ
การขายเบื้องต้น 2
เทคนิคหุ่นยนต์
ดิจอตอลประยุกต์
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(ทาหน้าทีส่ อน ธุรการ ทัว่ ไป)

คน

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี

ปฏิบตั ิหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
หน.สาขางานการบัญชี
หน.งานทวิภาคี
หน.งานบุคลากร
หน.แผนกวิชาเทคนิคพืน้ ฐาน
หน.งานครูที่ปรึกษา
หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

หน.งานบริหารทั่วไป
หน.แผนกวิชาไฟฟ้ากาลัง
หน.งานความร่วมมือ

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา
งานทดลองเครื่องกล
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
โปรแกรมประมวลผลคา
การบัญชีเบื้องต้น 2
โครงการ
โครงการ
โปรแกรมตารางคานวณ
หุ้นยนต์เบื้องต้น
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
เครื่องส่งวิทยุ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ระบบจัดการฐานข้อมูล
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริง 2
วงจรดิจิตอล

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
หน.งานอาคารสถานที่
หน.งานปกครอง
หน.งานคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
หน.งานวางแผนและงบประมาณ
หน.โครงการพิเศษและการบริการชุมชน

จนท.งานวัดผลและประเมินผล
หน.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
หน.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
หน.งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
หน.งานสื่อการเรียนการสอน
จนท.งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
หน.งานประชาสัมพันธ์
หน.งานวิทยบริการและห้องสมุด
จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
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ชื่อ - สกุล
18.นายเสฏฐพล
มาลา
19. นายราชัน
ขันตีมิตร
20.นายวิศธวัฒร์
บุญภักดี
21. นายวิทยา
เพิม่ คา
22. นางาสาวจณิฏตา สุคาภา
23.นางอรษา
สอนนนท์
24.นางศิรัญญพร บุรินทร์รัตน์
25.นางศุพทั ธนันท์ เขียวขา
26.นางสาวสุพตั รา แก้วป้องปก
27.นางสาวธิดารัตน์ ด่อนแผ้ว
28.นางสาวจันตณา งูนิ่ม
29.นางสาวชลธิชา โถงโฉม
30.นางสาวนิตยา แสงนภากาศ
31.นางสาวจันทร์แรม ด่อนดี
32.นางสาวสุกนั ยา ศรีวชิ ยั
33.นางสาวธนัชพรศรณ์แสงรอด
34. นางสาวชนกสุดา ตานาแฝก
35. นางสาววิภาวรรณ์ ผ่องอ่วย
36. นางสาวชาลีนา กลิ่นเกตุ
37. นางสาวมณทณัช ชะนะศรี
38. นางสาวกานดา แก้วป้องปก
39. นางสาวภัทราวดี ด่อนแผ้ว
40. นางลัดดา
คุม้ สุวรรณ
41. นายบุญทัน
วงษ์ดอ่ น
42. นางเบญจมาศ คาภา
43. นายวสิฏฐ์พล คาภา
44. นายธานินทร์ พรมสิงห์
45. นายสราวุฒน
46. นายหลักชัย
47. นายอุใด
48. นายอนุสาร
49. นายทุ่ง

สอนนนท์
คุตระกูล
เพชรบูรณ์ปี้
เอีย่ มโอด
ทานนท์

วุฒกิ ารศึกษา
(ป.เอก/โท/ตรี...)
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ปวส.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวส.
ป.ตรี
ปวส.
ปวช.
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ปวช.
ป.6
ป.6
ม.3
ปวส.
ป.6
ม.6
ปวส.
ป.6
ป.6
ป.6

ปฏิบตั ิหน้าที่
สอนวิชา
หุ่นยนต์เบื้องต้น
โครงการ
การติดตัง้ ไฟฟ้านอกอาคาร
งานเครื่องยนต์ดเี ซล
-

สนับสนุน/ธุรการทัว่ ไป
จนท.งานสื่อการเรียนการสอน
จนท.งานโครงการพิเศษฯ
จนท.งานอาคารสถานที่
จนท.งานปกครอง
จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด
จนท.งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานการเงิน
จนท.งานทะเบียน
จนท.งานการบัญชี
จนท.งานทวิภาคี
จนท.งานบริหารงานทั่วไป
จนท.งานบุคลากร
จนท.งานวิจัยพัฒนาฯ
จนท.งานวัดผลและประเมินผล
จนท.งานการบัญชี
จนท.งานพัสดุ
จนท.งานการเงิน
จนท.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
จนท.งานแนะแนวฯ
จนท.งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
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1.11 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
จุดแข็ง(Strength)
1. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพโดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และการประเมินคุณภาพากรศึกษา(องค์การมหาชน)
2. การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความหลากหลายยืดหยุ่นในสาขาวิชา(ในระบบทวิภาคี)ตรงตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ
3.สถานศึกษาทาความร่วมมือ(MOU)กับสถานประกอบการการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
4. การปฏิบัติงานตามโครงการในการดาเนินการของสถานศึกษา
จุดอ่อน(Weskness)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนมากเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่มีอัตราในการบรรจุ
2. นักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาบางส่วนขาดความตระหนักในด้านความรู้ทาง
วิชาการ และทักษะทางด้านภาษา
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะรับภาระทั้งงานสอนและ
งานสนับสนุน
4. ระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่า
โอกาส(Opportunity)
1. เพิม่ ผู้เรียนสายอาชีพโดยความร่วมมือกับโรงเรียน สพฐ.
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทางานเพื่อขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาและการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี
3. ประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
อุปสรรค(Threat)
1. ค่านิยมความเชื่อของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพมีจานวนน้อย
2. สถานประกอบการในอาเภอมีจานวนน้อย มีผลต่อการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา
3. งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ
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1.12 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

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

อาคารอ้านวยการ
อาคารโรงอาหาร/หอประชุม
อาคารโรงฝึกงาน
อาคารปฏิบัติการชั้นเดียว
อาคารปฏิบัติการพาณิยชกรรม
อาคารปฏิบัติงานอุตสาหกรรม
อาคารพัสดุกลาง
อาคารศูนย์วิทยบริการ
อาคารงานอาคารสถานที่
อาคารพลานามัย
อาคารสถานีวิทยุ R-Radio
ถังน้้าสูงระบบประปา
บ้านพักผู้อ้านวยการ
บ้านพักครู
บ้านพักครู
ป้อมยาม
สระน้้า
เสาธง
สนามฟุตซอล
โรงจอดรถจักรยานยนต์
สนามฟุตบอล
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

12
13

5

22

21

10
11

8
4
17

14

6

15

1

20

9
3

7

2

18
16
19
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บทที่ 2
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 34
วรรคสอง และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 17 กาหนดให
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
ขอ 3 กาหนดใหสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว า
การกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ภายใต้การกากับของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้
พิ จ ารณามาตรฐานการอาชี ว ศึ ก ษา เพื่ อ ใช ในการจั ด การศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ า น
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝ กอบรมวิชาชีพ ซึ่ ง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 11 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ให มีความรู มี
ทักษะและการประยุ กตใชเป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณวุฒิ อาชีว ศึกษาแต่ล ะระดับการศึก ษา และมีคุณธรรม
จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
1.1 ด้านความรู
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู เกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือทางาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ด้านทักษะและการประยุกตใช
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณ วุฒิ อาชี ว ศึ กษาแต่ ล ะระดั บการศึ กษา สามารถประยุ กต ใชในการปฏิบัติ งาน และการ
ดารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตสานึกรักษ
สิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจานวนตามเกณฑที่กาหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการ เรียนการสอนที่เนนผู้เรียนเป็นสาคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ค วามส าเร็ จ ในการด าเนิ น การตามนโยบายส าคั ญ ของหน่ ว ยงานต นสั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
สถานศึ ก ษาใช หลั ก สู ต รฐานสมรรถนะที่ ส อดคล องกั บ ความตองการของผู้ เรี ย น ชุ ม ชน สถาน
ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือกาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาวิชาเพิ่มเติมให
ทัน ตอการเปลี่ ย นแปลงของ เทคโนโลยี และความตองการของตลาดแรงงาน โดยความร่ ว มมือกั บสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจานวนตามเกณฑที่กาหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พรอมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เนนผู้ เรี ย น เป็ น ส าคัญตอบสนองความตองการของผู้ เรียนทั้ง วัย เรียนและวัยทางาน ตามหลั กสู ต ร
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา แต่ ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน กากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกต้องครบถวนสมบูรณ
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ
โรงฝกงาน ศูนย์ วิทยบริการบริการ สื่อ แหล่ งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
2.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ
สถานศึกษามีความสาเร็จในการดาเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายสาคัญที่หน่วยงาน
ตนสังกัด หรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้ บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรี ย น รวมทั้งการช่ว ยเหลื อ สงเสริม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมเห่งการเรียนรู้
สถานศึ ก ษาร่ ว มมื อ กั บ บุ ค คล ชุ ม ชน องค กรตาง ๆ เพื่ อ สร้ า งสั ง คมแหงการเรี ย นรู มี ก ารจั ด ท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้
3.1 ด้านความร่วมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการสรางความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแหงการเรียนรู
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย
สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค งานวิจัย โดยผู้
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถนาไปใชประโยชน
ได้ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสู่สาธารณชน
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มาตรฐานที่ 4 การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
สถานศึกษาจั ดกิจ กรรมการพัฒ นาทักษะพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านการ
จัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์( Creative thinking) ด้วยการ
สร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชา และนามาต่อยอดในเชิงพานิชย์ รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้ส ามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ธุรกิจ
เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้แก่ผู้เรียนให้สามารถประกอบธุรกิจได้
4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ
สถานศึกษาจัดตั้งศูน ย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรีนนนักศึกษา สามารถ
ประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดจากธุรกิจเดิม
4.2 ด้านการพัฒนาทักษะการด้าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะการดาเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถดาเนินธุรกิจโดยใช้สื่ ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต
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บทที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย และสภาพการณ์
ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก สามารถนามากาหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒ นาการจั ด
การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์(Vision)
หมายถึง ความคาดหวังของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่ต้องการใช้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย กาหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย
ไว้ดังนี้
“มุ่ ง มั่ น จั ด การอาชี ว ศึ ก ษา พั ฒ นาเทคโนโลยี สร้ า งคนดี สู่ สั ง คมตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง”
3.2 พันธกิจ(Mission)
หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทาเพื่อให้ความคาดหวังที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จโดยในแต่
พันธกิจจะกาหนดเป้าประสงค์(Goals) รองรับเพื่อบรรลุจากการดาเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย กาหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ดังนี้
พัน ธกิจ ที่ 1 จั ดการศึ กษาให้ มีความทัน สมัยสอดคล้ องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ และดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 3 บริ ห ารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3.3 กลยุทธ์ (Strategy)
หมายถึงการกาหนดวิธีการดาเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสาเร็จตามเป้าประสงค์ที่
กาหนดไว้ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ได้กาหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
1.พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางด้านวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม เหมาะสมกับ เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ด้านความรู้ด้านวิชาชีพ จริยธรรม นาไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการ และชุมชน
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพ
และหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา
4. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม
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5. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้มีการจัดทาโครงงานสิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย ที่นาไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศ
6. ส่งเสริมการดาเนินการศูนย์บ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
7. ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงานและบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
8. จัดสภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม
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พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มคี วามทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย (Target)
กลยุทธ์ (Strategy)
1.พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มคี วามรู้
ทางด้านวิชาการ และทักษะทางด้าน
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสม
กับ เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วดั (KPI)
- ร้อยละของผู้เรียนที่มผี ล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่
กาหนดตามชั้นปี (มากกว่า
74%)
- ร้อยละของผู้ที่ร่วมกิจกรรม
(มากกว่า 74%)

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% -

โครงการ / กิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาดูงาน นักเรียนนักศึกษา
โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ชานาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชีพ
โครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการไหว้ครูชา่ งและครูสามัญ
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการพัฒนาจิต/นันทนาการ/ดนตรี
โครงการแข่งขันกีฬาภายใน/ภายนอก
โครงการอยู่คา่ ยพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการประชุมสถานประกอบการหอพักนักเรียน นักศึกษา
โครงการตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียน นักศึกษา
โครงการความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โครงการสร้างความเข้าในการวัดผลประเมินผล
โครงการชีวะวิวถะอาสา/อาชี
โครงการอาชี
ี
วะพัฒนา/อาชีวะบริการ/ศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน/อาชีวะร่วมใจ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการขับขี่ปลอดภัย
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่
โครงการประชุมผู้ปกครอง
โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
โครงการ To Be Number 1
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการต่อต้านยาเสพติด
โครงการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โครงการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
งาน/แผนก
ฝ่าย
หลักสูตร วิชาการ
หลักสูตร วิชาการ
กิจกรรม พัฒนาฯ
กิจกรรม พัฒนาฯ
กิจกรรม พัฒนาฯ
กิจกรรม พัฒนาฯ
กิจกรรม พัฒนาฯ
กิจกรรม พัฒนาฯ
กิจกรรม พัฒนาฯ
กิจกรรม พัฒนาฯ
กิจกรรม พัฒนาฯ
ความร่วมมือ แผนงานฯ
สื่อ
วัดผล
โครงการพิเศษ
โครงการพิเศษ
กิจกรรม
โครงการพิเศษ
ช่างยนต์
กิจกรรม
หลักสูตร
ปกครอง
ปกครอง
กิจกรรม
หลักสูตร
ปกครอง
กิจกรรม
แนะแนว

วิชาการ
วิชาการ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
วิชาการ
พัฒนาฯ
วิชาการ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
วิชาการ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
พัฒนาฯ
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เป้าหมาย (Target)
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
งาน/แผนก
ฝ่าย

หมายเหตุ

เป้าหมาย (Target)
กลยุทธ์ (Strategy)
2. ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ด้าน
ความรู้ดา้ นวิชาชีพ จริยธรรม นาไป
ประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ และ
ชุมชน

ตัวชี้วดั (KPI)
- ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ/ชุมชนต่อการ
ปฏิบตั งิ านอาชีพ(มากกว่า
74%)
- ร้อยละของผู้ที่ร่วมกิจกรรม
(มากกว่า 74%)

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% -

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
งาน/แผนก
ฝ่าย
โครงการเพิ่มระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ความร่วมมือ แผนงานฯ
โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานร่วมกับสถานประกอบการ
ทวิภาคี
วิชาการ
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
แนะแนว วิชาการ
โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
แนะแนว พัฒนาฯ
โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ทวิภาคี
วิชาการ
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
ทวิภาคี
วิชาการ
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระบบเรียนร่วมฯ(ทวิศกึ ษา) หลักสูตร วิชาการ
โครงการความร่วมมือการจัดการด้านอาชีวศึกษา
ความร่วมมือ แผนงานฯ
โครงการบริการด้านการศึกษา
โครงการพิเศษ พัฒนาฯ
โครงการ / กิจกรรม

3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มคี วามรู้ทาง- ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา 85% 85% 85% 85% 85% - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
วิชาการ ทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน ผ่านการประเมินมาตรฐาน
- โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-net
วิชาชีพ และหลักสูตรสาหรับผู้สาเร็จการ วิชาชีพ (มากกว่า 84%)
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
ศึกษา
- โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ
- ร้อยละของผู้เรียนมีทกั ษะใน
4. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มที กั ษะใน การสื่อสารด้านการฟัง อ่าน
80% 80% 80% 80% 80% โครงการ English camp/วันคริสมาตร
การใช้ภาษาอังกฤษในการสือสาร และนา เขียน และการสนทนา ได้
โครงการวันภาษาไทย
ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
โครงการรักการอ่าน
อย่างถูกต้องเหมาะสม
(มากกว่า 79%)
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
โครงการพัฒนาห้องเรียนเฉพาะทาง

วัดผล
วัดผล
วัดผล
หลักสูตร

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

สามัญ
สามัญ
สามัญ
หลักสูตร
หลักสูตร

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
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พันธกิจที่ 2 สนับสนุนวิจยั และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

1. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและ - จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
องค์ความรู้ ให้มกี ารจัดทาโครงงาน
งานวิจยั และโครงงานที่มปี ระโยชน์
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจยั ที่นาไปใช้ในการพัฒนา ทางวิชาชีพและ/หรือได้รับการ
การเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศ เผยแพร่ (มากกว่า 5 ชิ้น)

2. ส่งเสริมการดาเนินการศูนย์บม่ เพาะเพื่อ
เป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

- จานวนแผนธุรกิจที่ได้ดาเนินการ
(มากกว่า 1 ธุรกิจ)

เป้าหมาย (Target)
ปีการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม
2562 2563 2564 2565 2566
6
6
6
6
6 - โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์
- โครงการสิ่งประดิษฐ์เพื่อคนรุ่นใหม่
โครงการประกวดโครงงาน โครงการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการเผยแพร่นวัตกรรมและการนาไปใช้
- โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่องานวิจยั
- โครงการประชาสัมพันธ์
- โครงการจัดแสดงผลงานวิจยั ของครู
- โครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อาชีวศึกษา

2

2

2

2

2

-

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา
โครงการ
E-Commerce มืออาชีพ
โครงการพัฒนาศูนย์บม่ เพาะอาชีวศึกษา
โครงการพัฒนาเทคนิคสู่การเป็นเจ้าของกิจการ

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
งาน/แผนก ฝ่าย
หลักสูตร วิชาการ
วิจยั
แผนงานฯ
วิจยั
แผนงานฯ
วิจยั
วิจยั
แผนงานฯ
ประชาสัมพันธ์ บริหารฯ
วิจยั
แผนงานฯ
วิจยั
แผนงานฯ

ส่งเสริม
ส่งเสริม
ส่งเสริม
ส่งเสริม

แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ
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พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคี วามทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (Target)
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

ปีการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม
2562 2563 2564 2565 2566
1. ใช้ภาวะผู้นาและการมีวิสยั ทัศน์ - ความพึงพอใจของบุคลากร 75% 75% 75% 75% 75% - โครงการพัฒนาบุคลากร
ของผู้บริหารในการผสมผสาน
นักเรียนนักศึกษา(มากกว่า 74%)
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ความร่วมมือของบุคลากรใน
- โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
หน่วยงานและบุคลากรภายนอกให้
- โครงการงานก่อสร้าง
เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
-

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก
โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชการ Open House
โครงการสร้างศีลธรรมในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ/สุขภาพ
โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี/แผนพัฒนาสถานศึกษา
โครงการจัดทามาตรฐานสถานศึกษา
โครงการติดตามการดาเนินการตามแผนปฎิบตั ริ าชการ
โครงการประชุมภาคี 4 ฝ่าย
โครงการลงนามการฝึกงานในระบบทวิภาคี
โครงการมอบใบประกาศผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการพัฒนางานในฝ่าย/งาน/แผนกวิชา
โครงการวิทยุเพื่อการศึกษา R-radio
โครงการปรับปรุงพัฒนางานสวัสดิการและงานพยาบาล
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาซ่อมแซมระบบความปลอดภัย
โครงการตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และรัฐบาล
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
โครงการ 5 ส
โครงการตามพระราชดาริ/ตารวจตระเวณชายแดน
โครงการสอนอาชีพระยะสั้น
โครงการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
งาน/แผนก
ฝ่าย
บุคลากร
บริหารฯ
อาคาร
บริหารฯ
พัสดุ
บริหารฯ
พัสดุ

บริหารฯ

ประกัน
หลักสูตร
บุคลากร
บุคลากร
วางแผน
ประกัน
วางแผน
หลักสูตร
ความร่วมมือ
ทะเบียน
ทุกงาน
ประชาสัมพันธ์
สวัสดิการ
วิทบริการ
อาคาร
ทุกงาน

แผนงานฯ
วิชาการ
บริหารฯ
บริหารฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ
แผนงานฯ
วิชาการ
แผนงานฯ
บริหารฯ
ทุกฝ่าย
บริหารฯ
พัฒนาฯ
วิชาการ
บริหารฯ
ทุกฝ่าย

แนะแนว
พัฒนาฯ
อาคาร
บริหารฯ
โครงการพิเศษ พัฒนาฯ
โครงการพิเศษ พัฒนาฯ
ประกัน
แผนงานฯ
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เป้าหมาย (Target)
กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วดั (KPI)

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
งาน/แผนก
ฝ่าย

หมายเหตุ

เป้าหมาย (Target)
กลยุทธ์ (Strategy)
2. จัดสภาพแวดล้อม ระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู้
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม

ตัวชี้วดั (KPI)

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566
- ความพึงพอใจของบุคลากร 75% 75% 75% 75% 75% นักเรียนนักศึกษา(มากกว่า 74%)
-

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ประปา
โครงการพัฒนา/ซ่อมแซม ระบบเครือข่าย
โครงการขยายการให้บริการด้าน internet
โครงการสร้างความเข้าใจในระบบ RMS
โครงการสร้างความเข้าใจในระบบศูนย์กาลังคนอาชีวศึกษา

หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
งาน/แผนก
ฝ่าย
อาคาร
บริหารฯ
อาคาร
บริหารฯ
ศูนย์ขอ้ มูล แผนงานฯ
ศูนย์ขอ้ มูล แผนงานฯ
ศูนย์ขอ้ มูล แผนงานฯ
ศูนย์ขอ้ มูล แผนงานฯ
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บทที่ 4
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
เพื่อให้การดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตามพันธกิจต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาวิทยาลัย
การอาชีพนครไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งใน
การแปลงแผนฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนและแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
4.1 การนาแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสู่การปฏิบัติ
(ร่าง) แผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
แผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์
ประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติ ข้อสังเกต เพื่อ
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ตามหลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณรายจ่าย
- สัดส่วนงบประมาณ/เงินรายได้

- งาน/แผนกวิชา ฝ่ายจัดทาแผนงานโครงการ

- งานพัฒนา/งานประจา

- คณะกรรมการบริหารร่วมพิจารณาอนุมัติ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2562 - 2566
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4.2 การกากับดูแลการดาเนินงาน ติดตามและประเมินผล
- การเผยแพร่และทาความเข้าใจในแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และนโยบายต่าง ๆ เป็น
ปัจจัยสู่ความสาเร็จที่สาคัญที่สุดประการหนึ่ง คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ แผนพัฒ นาทั้งหมดได้ทาความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิ ดชอบของตนเอง และบุคคลอื่น
เกี่ยวกับการเป็นกลไกลที่สาคัญของการพัฒนา ซึ่งมีแนวทางในการดาเนินการได้หลายวิธี ทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม เช่น การแต่ งตั้ ง คณะกรรมการ/คณะอนุ ก รรมการ/คณะท างานที่ จ ะต้ อ งรับ ผิ ด ชอบและ
ปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ การจัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น และสร้างความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีจุดหมายและ เป้าประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วน ร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มงุ่ หวังให้ภารกิจของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยสาเร็จ
- รองผู้อานวยการในแต่ละฝ่ายและหัวหน้างาน ต้องกากับดูแลผลการดาเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เพื่อให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้
- คณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานและการปฏิบัติตามแผนพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย เพื่อคอยกากับ
ดูแลผลการดาเนินงานตาม KPIs พัฒนาตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อให้ทราบสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ควบคู่กันไปกับการดาเนินยุทธศาสตร์ ส่งผลให้วิทยาลัยทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานทันเวลา เพื่อกาหนดมาตรการเสริม กระตุ้นหรือเร่งรัดการดาเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อ
ให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
- มีรายงานผลการดาเนิ นการตามตัว ชี้วัดของแผนพัฒ นา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยและการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ตามระยะเวลาที่กาหนด
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