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ตามที่คณะรัฐมนตรีผ่ านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พุทธศักราช 2542 แล้วนั้น
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรที่รับผิดชอบผลิต
บุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเน้นเป็นการจัดการเรียนการสอน
หลากหลาย  ให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะวิชาชีพและเจตคติท่ีดีต่อสังคม 

 ดังนั้น  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งเปิดท าการสอนสายอาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม  และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เห็นความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร  และการประกันคุณภาพทั้งภายใน
ภายนอกสถานศึกษา 
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บทที่ 1 

ข้อมูลปัจจุบันของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติ ที่ตั้ง ขนาด และประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
 ที่ตั้ง  เลขที่  179  หมู่  3  ต าบลเนินเพิ่ม  อ าเภอนครไทย   
    จังหวัดพิษณุโลก  65120 
 โทรศัพท์ 0-5536-3095 
 โทรสาร  0-5536-3207 
 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต http://www.ntic.ac.th 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  Phitsanulok04@vec.mail.com 
  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เดิมชื่อ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้
จัดตั้งตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอ าเภอ ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อันเป็น
การสนองนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพแก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่
ห่างไกลจากตัวเมืองให้สอดคล้อง และเพียงพอต่อความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งให้ก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ให้ผู้เรียนได้มีความสามารถใน
การประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

สภาต าบลเนินเพิ่มได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านโนนหนองใหญ่ซ ายาง หมู่ที่ 3 ต าบลเนินเพ่ิม 
อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 205 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ให้แก่ กรมอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 2 
กรกฎาคม 2540 ส าหรับเป็นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ซึ่งกระทรวง มหาดไทยได้อนุมัติใน
หลักการให้กรมอาชีวศึกษา ใช้ที่ดินดังกล่าว ส าหรับสร้างวิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0718/12580 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540 โดยนายสุขวิช รังสิตพล  วิทยาลัยการ
อาชีพนครไทยได้เริ่มเปิดด าเนินการเรียนการสอนครั้งแรกตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา 

 
1.2 อัตลักษณ์ 
  มีใจบริการ 
  
1.3 เอกลักษณ์ 
  พัฒนาอาชีพสู่สังคม 
 
1.4 ปรัชญาวิทยาลัย 

ล้ าเลิศวิชาการ  ช านาญวิชาชีพ 
เร่งรีบตรงเวลา  พัฒนาสังคมไทย 
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ล้้าเลิศวิชาการ 
ในการจัดการเรียน การสอน นอกเหนือจากการเน้นในด้านวิชาชีพยังผนวกด้วยวิชาการด้านต่าง ๆ 

เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่นการเรียนด้านคิดค านวณคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การจัดท าบัญชีต่าง ๆ เน้นให้ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง 

ช้านาญวิชาชีพ 
 การจัดการเรียน การสอนเน้นการฝึกฝนทักษะวิชาชีพให้เกิดความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วทั้ง

ด้านฝีมือ และการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในวิชาช่างระดับสูง 
เร่งรีบตรงเวลา 
 ในการก้าวสู่การแข่งขันการประกอบอาชีพหรือธุรกิจต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ การเร่งรีบตรงเวลา เป็นวินัย และความรับผิดชอบขั้นต้น ซึ่งจะสร้างความ
เชื่อมั่นเชื่อถือให้กับผู้ติดต่อประสานงาน 

พัฒนาสังคมไทย 
 การเรียนวิชาชีพเป็นลู่ทางท าให้ประกอบธุรกิจเจ้าของคนเดียวซึ่งเป็นรูปธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น

ได้ง่ายภายในท้องถิ่นท าให้เศรษฐกิจขยายตัว และเป็นลู่ทางขยายกิจการในอนาคต 
 

1.5 สีประจ้าวิทยาลัย 
  สีน้ าเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ก้าวหน้าด้านการอาชีพ 
  สีขาว  หมายถึง  ศาสนธรรม  ความบริสุทธิ์ 

 
1.6 ต้นไม้ประจ้าวิทยาลัย 
 ต้นพญาสัตบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ดอกไม้ประจ้าวิทยาลัย 
 ดอกลีลาวดี 
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แผนภมิูบริหารวิทยาลยัการอาชีพนครไทย 
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผู้อ้านวยการ 

1.8 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ฝ่ายพัฒนากิจการ 
นักเรียนนักศึกษา 

 

ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายแผนงานและ 

ความร่วมมือ 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานการบัญช ี

งานพัสด ุ

งานอาคารสถานท่ี 

งานทะเบียน 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานวางแผนและ
งบประมาณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานความร่วมมือ 

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ์

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

งานส่งเสรมิผลผลิตการค้า
และประกอบธุรกิจ 

งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 

งานครูที่ปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนวอาชีพและ 
การจัดหางาน 

งานสวัสดิการนักเรยีน
นักศึกษา 

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน 

แผนกวิชาสามญัพันธ์ 

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส ์

แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร ์

แผนกวิชาการบัญชี 

แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง 

แผนกวิชาช่างยนต์ 

งานวัดผลและประเมินผล 

งานอาชีวศึกษาระบบทวีภาค ี

งานวิทยบริการและงาน
ห้องสมุด 

งานสื่อการเรยีนการสอน 

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.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ

เทียบเท่าโดยศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาที่ เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทวิชาดังนี้ 

  1. 1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  
   1.1.1 สาขาวิชาช่างยนต์  
    - สาขางานยานยนต์ 
   1.1.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
    - สาขางานไฟฟ้าก าลัง  
   1.1.3 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
   1.2.1 สาขาวิชาพณิชยการ   
    - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
    - สาขางานการบัญชี  

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนนี้ดังนี้ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ ประเภทวิชาที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทวิชาดังนี้ 

  1. 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
   1.1.1 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 
    - สาขางานเทคนิคยานยนต์  
   1.1.2 สาขาวิชาไฟฟ้า  
    - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
  1.2 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  
   1.2.1 สาขาวิชาการบัญชี  
    - สาขางานการบัญชี 
    
 



แผนพัฒนาสถานศึกษา  พ.ศ.2562-2566 

 
 หน้า 5 
 

 
 
  1.2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - สาขางานเทคโนโลยีส านักงาน  

 หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยได้จัดการเรียนการสอนนี้ดังนี้ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ
เทียบเท่าโดยศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาและเรียน
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 
    - สาขางานไฟฟ้าก าลัง 
          1.2.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
    - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 หลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม  
 เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพเลือก ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเครือข่ายเขตพ้ืนที่อ าเภอนครไทยและใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียน
บ้านห้วยตีนตั่ง, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 , โรงเรียนยางโกลนวิทยา, โรงเรียนบ้านห้วยน้ าไซ, โรงเรียน
บ่อโพธิ์วิทยา,  โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุเทศพิทยา   

 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 เป็นการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปิดสอนตั้งแต่ 6 - 225 ชั่วโมง ขึ้นไป โดยมีรายวิชาจัดการเรียน
การสอนดังนี้ การสอนขับรถยนต์, งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล, เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า, งานไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
 หลักสูตรการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 เป็นการจัดการเรียนการสอนการศึกษารวมกันสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (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 ประสบการณ ์ทั้งสายสามัญและวิชาชีพ ในเครือข่ายเขตพ้ืนที่อ าเภอ
นครไทยและใกล้เคียงได้แก่ โรงเรียนนาบัววิทยา, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 , โรงเรียนบ้านน้ าจวง  ใน
สาขางานยานยนต์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การบัญชี,ไฟฟ้าก าลัง และ อิเล็กทรอนิกส์ 
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ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560 

รวมทั้งสิ้น 
ปวช.  ปวส. 

ปริญญาตรี/
ปทส. 

ปี 1 ปี 2 
ปี 
3 

รวม ปี 1 ปี 2 รวม 
ปี 
1 

ปี 
2 

รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาเครื่องกล                       
 -  สาขางานยานยนต์ 41 45 33 119 26 16 42 - - - 161 
 -  สาขางานเทคนิคยานยนต์  -  -  -  - - - - - - - 0 
สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์                       
 -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 50 29 11 90 43 28 71 - - - 161 
 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 17 3 12 32 6 5 11 - - - 43 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง                       
 -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า -  - - -  - - -  - - - 0 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                       
 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม         - - - -     0 

รวม 108 77 56 241 75 49 124 - - - 365 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                       
สาขาวิชาพณิชยการ                       
 -  สาขางานการบัญชี 17 16 24 57 25 29 54 - - - 111 
 -  สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 15 11 13 39 10 15 25 - - - 64 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                       
สาขาวิชาการบัญชี                       
 -  สาขางานการบัญชี - - - - - - - - - - 0 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       
 -  สาขางานเทคโนโลยี
ส านักงาน  -  -  -  - - - - - - - 0 

รวม 32 27 37 96 35 44 79 - - - 175 
รวมทั้งสิ้น 140 104 93 337 110 93 203 - - -     540  

            

       

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560 
 

1.10 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ประเภท/สาขาวิชา 

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 

รวมทั้งสิ้น 
ปวช.  ปวส. 

ปริญญาตรี/
ปทส. 

ปี 1 ปี 2 
ปี 
3 

รวม ปี 1 ปี 2 รวม 
ปี 
1 

ปี 
2 

รวม 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                       
สาขาวิชาเครื่องกล                       
 -  สาขางานยานยนต์ 76 37 40 153 31 25 56       209 
 -  สาขางานเทคนิคยานยนต์                       
สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์                       
 -  สาขางานไฟฟ้าก าลัง 60 44 29 133 36 40 76       209 
 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 21 16 3 40 7 6 13       53 
สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง                       
 -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า                       
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                       
 -  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม                       

รวม 157 97 72 326 74 71 145       471 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม                       
สาขาวิชาพณิชยการ                       
 -  สาขางานการบัญชี 25 16 16 57 34 25 59       116 
 -  สาขางานคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 20 14 11 45 11 10 21       66 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ                       
สาขาวิชาการบัญชี                       
 -  สาขางานการบัญชี                       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       
 -  สาขางานเทคโนโลยี
ส านักงาน                       

รวม 45 30 27 102 45 35 80       182 
รวมทั้งสิ้น 202 127 99 428 119 106 225           653  

 
. 

          
       

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 
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   อัตราก าลัง ปี 2561     ข้อมลู ณ วันท่ี 1 ตุลาคม  2561
ผู้ให้ข้อมลู นางสาวจันทร์แรม  ด่อนดี

              อัตราก าลงัของ วิทยาลยัการอาชีพนครไทย      มีบุคลากรทัง้สิน้  71 คน
ก. ข้าราชการ 13 คน

1 ผู้บริหาร 4 คน
2 ข้าราชการครู 9 คน
3 ข้าราชการพลเรือน - คน  

ข. ลกูจ้างประจ า - คน
1 ท าหน้าท่ีสอน - คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน

ค. พนักงานราชการ 9 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 9 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน - คน

ง. ลกูจ้างช่ัวคราว 49 คน
1 ท าหน้าท่ีสอน 21 คน
2 ท่ัวไป/สนับสนุน 28 คน

 จ. มีข้าราชการ/ลกูจ้าง มาช่วยราชการ - คน
ฉ. มีข้าราชการ/ลกูจ้าง ไปช่วยราชการทีอ่ื่น - คน

ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง - คน
1 ข้าราชการ - คน
2 ลูกจ้างประจ า - คน

ข้อมูลบุคลากร จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 67 คน
ก.ครูผู้สอน 39     ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน 28 รวม

 - ต่ ากว่า ม.6 - คน 7 คน 7 คน
 - ปวช./ม.6 - คน 3 คน 3 คน
 - ปวส./อนุปริญญาตรี - คน 6 คน 6 คน
 - ปริญญาตรี 30 คน 12 คน 42 คน
 - ปริญญาโท 9 คน - คน 9 คน
 - ปริญญาเอก - คน - คน - คน

รวม 39 คน รวม 28 คน 67 คน

 ข้อมลูบุคลากร
วทิยาลัยการอาชีพนครไทย
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ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราว จ าแนกตามแหล่งเงินทีจ้่าง

ก. ครูผู้สอน 42 ข. เจ้าหน้าทีท่ัว่ไป/สนับสนุน 25 รวม

 - จ้างด้วยงบบุคลากร 18 คน คน 18 คน
 - จ้างด้วยงบด าเนินงาน 10 คน คน 10 คน
 - จ้างด้วยงบเงินอดุหนุน 14 คน 25 คน 39 คน
 - จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.) ………-……… คน ………-………คน ………-……… คน
 - จ้างด้วยเงินอืน่ ๆ ………-……… คน ………-………คน ………-……… คน

รวม 42 คน รวม 25 คน 67 คน

ข้อมูลบุคลากรทัง้หมด จ าแนกตามหน้าที ่ความรับผิดชอบ
             ข้าราชการ รวม 9 คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

1. นางศรินท์ทิพย์

2. นายสันติวุฒิ

3.นางสาวปรียาพชัร อนิตา

4. นางสาวศศิธร

5. นายจักรพงษ์

6. นายชาตรี

7. นางสาวพมิพใ์จ โครงการ หน.งานการเงิน

8. นางลัดดาวัลย์ กัว้วิจง หน.งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

9. นายไชยพร บญุทา คอมพวิเตอร์และการบ ารุงรักษา หน.งานแนะแนวอาชพีฯ

          ลกูจ้างประจ า รวม ........-....... คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา
(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

หน.งานประกนัคุณภาพฯ

ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

ยอดชา้ง

ค าภู

สอนวชิา

หน.งานวัดและประเมินผล

หน.แผนกวิชาสามัญสัมพนัธ์

คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม 1

โครงการ

ภาษาองักฤษฟงั - พดู2อนิกอง

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

เปยีปลูก

ยอดชา้ง

ส้ิวอนิทร์ ป.ตรี

ป.โท

ป.โท

ป.ตรี วิทยาศาสตร์เพือ่พฒันาอาชีพช่างอตุสาหกรรม

ป.โท ภาษาไทยเพือ่อาชพี

หน.งานทะเบยีน

หน.งานการบญัชี

หน.งานพสัดุ

ป.ตรี

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

โครงการ

พลศึกษาเพือ่พฒันาสุขภาพ
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        พนักงานราชการ รวม 9 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

1.นางสายชล

2.นางสุชาดา

3.นายณัฐดนัย

4.นายยมนา

5.นางพรณ์ศริญญา

6.นางรัตณวรรณ์ โพธ์ิปลัด หน.งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

7.นางสุภาวดี

8.นายธนัชกร

9.นางสาววราภร

         ลกูจ้างช่ัวคราว รวม 49 คน (ท าหน้าทีส่อน ธรุการ ทัว่ไป)

1.นายวิรัตน์

2.นายมนตรี

3.นางสาวไพเราะ

4.นางสาวสุดาพร 

5.นายทรงวุฒิ

6.นายอนุวัตร

7.นายอคัเดช

8.นายสราวุฒิ

9.นางาสาวอาลิษา

10.นายประณต

11.นายวิหก

12.นายอนนต์

13.นายวันชยั

14.นายกมล

15.นางสาวปทัมา วงษต์า หน.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด

16.นายสุขเกษม ทิพย์วงษา ภาษาองักฤษในชวิีตจริง 2

17.นายกฤธน บญุลือ วงจรดิจิตอล จนท.งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

ป.ตรี หุ้นยนต์เบื้องต้น หน.แผนกวิชาอเิล็กทรอนิกส์

ป.โท การขายเบื้องต้น 2 หน.งานบริหารทั่วไป

พรมภาพ

ป.ตรี เคร่ืองส่งวิทยุ หน.งานส่ือการเรียนการสอน

ป.ตรี โครงการ จนท.งานวัดผลและประเมินผล

เมืองพระฝาง

งานนันไชย

ปฒัไทสงค์

ด้วงรอด

ป.ตรี พลังงานและส่ิงแวดล้อม หน.งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ป.ตรี โครงการ หน.งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ

พลขนัธ์

ป.ตรี โปรแกรมตารางค านวณ หน.งานกจิกรรมนักเรียน นักศึกษา

ป.ตรี วัสดุงานชา่งอตุสาหกรรม หน.งานปกครอง

ค าปอ้

ป.ตรี โครงการ จนท.งานวัดผลและประเมินผล

ป.ตรี โครงการ

ป.ตรี งานทดลองเคร่ืองกล หน.งานอาคารสถานท่ี

ป.ตรี โครงการ จนท.งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ

ป.ตรี โครงการ หน.งานประชาสัมพนัธ์

ทนทาน

โชติรัตน์

ป.ตรี

ป.ตรี

ระบบจัดการฐานขอ้มูล

จนท.งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา

หน.งานคอมพวิเตอร์ธุรกจิ

ป.ตรี การบญัชเีบื้องต้น 2 หน.งานวางแผนและงบประมาณ

ชานุวัตร์

พทุธสอน

ป.ตรี โครงการ หน.โครงการพเิศษและการบริการชุมชน

นาคพรม

บญุนาค

วฒิุการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

คงทัน ป.ตรี เทคนิคหุ่นยนต์ หน.แผนกวิชาไฟฟา้ก าลัง

จันทร์ชยั ป.ตรี ดิจอตอลประยุกต์ หน.งานความร่วมมือ

โพธ์ิพล

บญุมิจิว

ป.โท คณิตศาสตร์ไฟฟา้ หน.งานบคุลากร

ป.ตรี วัสดุงานชา่งอตุสาหกรรม หน.แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน

จันทร์ศรี

คีรีรัตน์สกลุ

ป.โท การบญัชเีบื้องต้น 2 หน.งานครูท่ีปรึกษา

ป.โท หุ้นยนต์เบื้องต้น หน.งานทวิภาคี

ช่ือ - สกุล วฒิุการศึกษา

แหยมมั่น ป.ตรี

ปฏิบัติหน้าที่

(ป.เอก/โท/ตร.ี..) สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

การเปน็ผู้ประกอบการ หน.สาขางานการบญัชี

ช่ือ - สกุล

ป.ตรี

จันทร์ตรี

มุ่นเชย

ป.ตรี โปรแกรมประมวลผลค า
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18.นายเสฏฐพล มาลา จนท.งานส่ือการเรียนการสอน

19.  นายราชนั ขนัตีมิตร โครงการ จนท.งานโครงการพเิศษฯ

20.นายวิศธวัฒร์ บญุภักดี การติดต้ังไฟฟา้นอกอาคาร จนท.งานอาคารสถานท่ี

21. นายวิทยา เพิม่ค า งานเคร่ืองยนต์ดีเซล จนท.งานปกครอง

22. นางาสาวจณิฏตา

23.นางอรษา

24.นางศิรัญญพร

25.นางศุพทัธนันท์

26.นางสาวสุพตัรา

27.นางสาวธิดารัตน์

28.นางสาวจันตณา

29.นางสาวชลธิชา จนท.งานทวิภาคี

30.นางสาวนิตยา จนท.งานบริหารงานท่ัวไป

31.นางสาวจันทร์แรม จนท.งานบคุลากร

32.นางสาวสุกนัยา จนท.งานวิจัยพฒันาฯ

33.นางสาวธนัชพรศรณ์ จนท.งานวัดผลและประเมินผล

34. นางสาวชนกสุดา จนท.งานการบญัชี

35. นางสาววิภาวรรณ์ ผ่องอว่ย จนท.งานพสัดุ

36. นางสาวชาลีนา กล่ินเกตุ จนท.งานการเงิน

37. นางสาวมณทณัช ชะนะศรี จนท.งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา

38. นางสาวกานดา แกว้ปอ้งปก จนท.งานแนะแนวฯ

39. นางสาวภัทราวดี ด่อนแผ้ว จนท.งานศูนย์ขอ้มูลสารสนเทศ

40. นางลัดดา นักการภารโรง

41. นายบญุทัน นักการภารโรง

42. นางเบญจมาศ ค าภา นักการภารโรง

43. นายวสิฏฐ์พล นักการภารโรง

44. นายธานินทร์ นักการภารโรง

45. นายสราวุฒน พนักงานขบัรถยนต์

46. นายหลักชยั คุตระกลู

47. นายอใุด เพชรบรูณ์ปี้

48. นายอนุสาร เอีย่มโอด

49. นายทุ่ง ทานนท์

ป.ตรี

ปวช.

ป.ตรี

ป.ตรี

ป.ตรี

ปวช.

-

-

-

-

-

-

ช่ือ - สกุล
วฒิุการศึกษา

(ป.เอก/โท/ตร.ี..)

ปฏิบัติหน้าที่

สอนวชิา สนับสนุน/ธุรการทัว่ไป

สุค าภา

สอนนนท์

ป.ตรี - จนท.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด

ปวส. - จนท.งานพฒันาหลักสูตรการเรียนการสอน

ป.ตรี

ป.ตรี

หุ่นยนต์เบื้องต้น

ป.ตรี

จนท.งานกจิกรรมนักเรียนนักศึกษา

ป.ตรี - จนท.งานพสัดุ

ป.ตรี - จนท.งานการบญัชี

ป.ตรี - จนท.งานการเงิน

ป.ตรี - จนท.งานทะเบยีน

บริุนทร์รัตน์

เขยีวข า

แกว้ปอ้งปก

ด่อนแผ้ว

งูนิ่ม

โถงโฉม ป.ตรี -

แสงนภากาศ ป.ตรี -

ปวส. -

ด่อนดี ป.ตรี -

ศรีวิชยั ปวส. -

แสงรอด ป.ตรี -

ตานาแฝก ปวส.

คุ้มสุวรรณ ป.6 -

พรมสิงห์ ป.6 -

สอนนนท์ ม.6 -

วงษด่์อน ป.6 -

ค าภา ปวส. -

ม.3 -

ป.6 -

ป.6

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย-

ปวส. -

ป.6 - พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานขบัรถยนต์
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1.11 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
  
 จุดแข็ง(Strength) 
 1. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
 และการประเมินคุณภาพากรศึกษา(องค์การมหาชน) 
 2. การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความหลากหลายยืดหยุ่นในสาขาวิชา(ในระบบทวิภาคี)ตรงตาม
 ความต้องการของสถานประกอบการ 
 3.สถานศึกษาท าความร่วมมือ(MOU)กับสถานประกอบการการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 4. การปฏิบัติงานตามโครงการในการด าเนินการของสถานศึกษา 
  
 จุดอ่อน(Weskness) 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนมากเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่มีอัตราในการบรรจุ 
 2. นักเรียน นักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาบางส่วนขาดความตระหนักในด้านความรู้ทาง
 วิชาการ และทักษะทางด้านภาษา 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะรับภาระทั้งงานสอนและ
 งานสนับสนุน 
 4. ระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า  
 
 โอกาส(Opportunity) 
 1. เพ่ิมผู้เรียนสายอาชีพโดยความร่วมมือกับโรงเรียน สพฐ. 
 2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท างานเพ่ือขยาย
 กลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าสู่หลักสูตรอาชีวศึกษาและการจัดการเรียน
 การสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี 
 3. ประชาชน  ชุมชน และสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
 อุปสรรค(Threat) 
 1. ค่านิยมความเชื่อของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพมีจ านวนน้อย 
 2. สถานประกอบการในอ าเภอมีจ านวนน้อย มีผลต่อการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษา 
 3. งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ 
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1.12 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผังวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

1. อาคารอ้านวยการ 
2. อาคารโรงอาหาร/หอประชุม 
3. อาคารโรงฝึกงาน 
4. อาคารปฏิบัติการชั้นเดียว 
5. อาคารปฏิบัติการพาณิยชกรรม 
6. อาคารปฏิบัติงานอุตสาหกรรม 
7. อาคารพัสดุกลาง 
8. อาคารศูนย์วิทยบริการ 
9. อาคารงานอาคารสถานที่ 
10. อาคารพลานามัย 
11. อาคารสถานีวิทยุ R-Radio  
12. ถังน้้าสูงระบบประปา 
13. บ้านพักผู้อ้านวยการ 
14. บ้านพักครู 
15. บ้านพักครู 
16. ป้อมยาม 
17. สระน้้า 
18. เสาธง 
19. สนามฟุตซอล 
20. โรงจอดรถจักรยานยนต์ 
21. สนามฟุตบอล 
22. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 
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บทที่ 2 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  จากสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม มาตรา 34 
วรรคสอง และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 17 ก าหนดให
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ขอ 3 ก าหนดใหสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว า
การกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงได้
พิจารณามาตรฐานการอาชีวศึกษา เพ่ือใช ในการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และการฝ กอบรมวิชาชีพ ซึ่ง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 11 ประเด็นการ
ประเมิน ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา  ใหมีความรู มี
ทักษะและการประยุกตใชเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และ คุณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ด้านความรู  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติต่างๆที่ 
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเนนความรูเชิงทฤษฎี และหรือขอเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ อาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

1.2 ด้านทักษะและการประยุกตใช  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตเป็นไป
ตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา สามารถประยุกต ใชในการปฏิบัติงาน และการ
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสุขภาวะที่ดี   

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่ดี ภูมิใจ
และรักษา เอกลักษณของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่
ของตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ
สิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ใชหลักสูตรฐานสมรรถนะในการ
จัดการ เรียนการสอนที่เนนผู้เรียนเป็นส าคัญและบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความส าเร็จในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษา ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
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2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา   
สถานศึกษาใชหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของผู้ เรียน ชุมชน สถาน

ประกอบการ ตลาดแรงงาน มีการปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาใหม่  หรือกลุ่มวิชาวิชาเพ่ิมเติมให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและความตองการของตลาดแรงงาน  โดยความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวของ        

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    
สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิการศึกษาและมีจ านวนตามเกณฑที่ก าหนด ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง เพื่อเป็นผู้พรอมทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ จัดการเรียนการ
สอนที่เนนผู้ เรียน เป็นส าคัญตอบสนองความตองการของผู้ เรียนทั้งวัยเรียนและวัยท างาน ตามหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา   แต่ละระดับการศึกษา ตามระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนของแต่ละ หลักสูตร สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแลใหครูจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ใหถูกต้องครบถวนสมบูรณ  

2.3 ด้านการบริหารจัดการ    
สถานศึกษาบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดลอม ภูมิทัศน อาคารสถานที่ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

โรงฝกงาน ศูนย์วิทยบริการบริการ สื่อ แหล่งเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศ ครุภัณฑ์ และงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีอยู่อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ   

2.4 ด้านการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ   
สถานศึกษามีความส าเร็จในการด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามนโยบายส าคัญที่หน่วยงาน

ตนสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามอบหมาย โดยความร่วมมือของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ สงเสริม สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมเห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษาร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรตาง ๆ เพ่ือสร้างสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดท า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้  
  3.1 ด้านความร่วมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู  
  สถานศึกษามีการสรางความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องคกรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
การจัด การศึกษา การจัดทรัพยากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดย
ใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและคนในชุมชนสู่สังคมแหงการเรียนรู  

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสร้างสรรค งานวิจัย    
  สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค งานวิจัย โดยผู้
บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องคกรตางๆ ที่สามารถน าไปใชประโยชน
ได้ตามวัตถุประสงค และเผยแพรสู่สาธารณชน  
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มาตรฐานที่ 4 การสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของนักเรียน  นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านการ
จัดการธุรกิจอย่างแท้จริง  ตลอดจนการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์(Creative thinking) ด้วยการ
สร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์  หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชา  และน ามาต่อยอดในเชิงพานิชย์  รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ธุรกิจ  
เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้แก่ผู้เรียนให้สามารถประกอบธุรกิจได้ 
 
 4.1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ 
 สถานศึกษาจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยมุ่งให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจแก่นักเรีนนนักศึกษา  สามารถ
ประกอบธุรกิจของตนเอง  หรือพัฒนาต่อยอดจากธุรกิจเดิม 
 4.2 ด้านการพัฒนาทักษะการด้าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะการด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษา  สามารถด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต 
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บทที่ 3 
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  จากการศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  และสภาพการณ์
ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอก  สามารถน ามาก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ดังนี้ 

3.1 วิสัยทัศน์(Vision) 
 หมายถึง  ความคาดหวังของวิทยาลัยการอาชีพนครไทยที่ต้องการใช้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ก าหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย  
ไว้ดังนี้ 

“มุ่งมั่นจัดการอาชีวศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี สร้างคนดี สู่สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”   

3.2 พันธกิจ(Mission) 
 หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องท าเพ่ือให้ความคาดหวังที่ก าหนดไว้ประสบความส าเร็จโดยในแต่
พันธกิจจะก าหนดเป้าประสงค์(Goals) รองรับเพื่อบรรลุจากการด าเนินงานตามพันธกิจ 
 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ก าหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ และด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 2  สนับสนุนวิจัย และสิ่งประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการในการให้บริการทางการศึกษา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 

3.3 กลยุทธ์ (Strategy) 
 หมายถึงการก าหนดวิธีการด าเนินงานของแต่ละพันธกิจเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ได้ก าหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้ 

 1.พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางด้านวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม เหมาะสมกับ เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ด้านความรู้ด้านวิชาชีพ จริยธรรม น าไปประยุกต์ใช้ในสถาน
ประกอบการ และชุมชน 
 3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน วิชาชีพ 
และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 4. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และน าไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 
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5. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้มีการจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัย ที่น าไปใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอน ชุมชน สังคม และประเทศ 
 6. ส่งเสริมการด าเนินการศูนย์บ่มเพาะเพ่ือเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
 7. ใช้ภาวะผู้น าและการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการผสมผสานความร่วมมือของบุคลากรใน
หน่วยงานและบุคลากรภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 8. จัดสภาพแวดล้อม ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม 
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พันธกิจที่ 1 จดัการศึกษาใหม้คีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และด ารงชพีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

2562 2563 2564 2565 2566 งาน/แผนก ฝ่าย
75% 75% 75% 75% 75%  - โครงการทศันศึกษาดูงาน  นกัเรียนนกัศึกษา หลักสูตร วิชาการ

 - โครงการเชญิผู้เชี่ยวชาญผู้ช านาญการ ด้านภาษาและกลุ่มอาชพี หลักสูตร วิชาการ
 - โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการไหว้ครูชา่งและครูสามญั กจิกรรม พฒันาฯ

75% 75% 75% 75% 75%  - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการพฒันาจติ/นนัทนาการ/ดนตรี กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการแขง่ขนักฬีาภายใน/ภายนอก กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามญั กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการอนรัุกษธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการประชมุสถานประกอบการหอพกันกัเรียน นกัศึกษา กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการตรวจเยี่ยมหอพกันกัเรียน นกัศึกษา กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการความร่วมมอืในการจดัการอาชวีศึกษาร่วมกบัภาครัฐและ

ภาคเอกชน
ความร่วมมอื แผนงานฯ

 - โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอน ส่ือ วิชาการ
 - โครงการสร้างความเขา้ในการวัดผลประเมนิผล วัดผล วิชาการ
 - โครงการชวีะวิถี โครงการพเิศษ พฒันาฯ
 -

โครงการอาชวีะอาสา/อาชวีะพฒันา/อาชวีะบริการ/ศูนยซ่์อมสร้าง
เพื่อชมุชน/อาชวีะร่วมใจ โครงการพเิศษ พฒันาฯ

 - โครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการพเิศษ พฒันาฯ
 - โครงการขบัขี่ปลอดภยั ชา่งยนต์ วิชาการ
 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนแนวใหม่ หลักสูตร วิชาการ
 - โครงการประชมุผู้ปกครอง ปกครอง พฒันาฯ
 - โครงการลดปญัหาการออกกลางคัน ปกครอง พฒันาฯ
 - โครงการ To Be Number 1 กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการแขง่ขนัทกัษะวิชาชพี หลักสูตร วิชาการ
 - โครงการต่อต้านยาเสพติด ปกครอง พฒันาฯ
 - โครงการนกัวิชาชพีในอนาคตแหง่ประเทศไทย กจิกรรม พฒันาฯ
 - โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา แนะแนว พฒันาฯ

ปกีารศึกษา

1.พฒันานกัเรียน นกัศึกษา ใหม้คีวามรู้
ทางด้านวิชาการ และทกัษะทางด้าน
วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม เหมาะสม
กบั เศรษฐกจิ สังคมและเทคโนโลย ี
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ตวัชี้วดั  (KPI)
โครงการ / กิจกรรม

หมายเหตุกลยทุธ ์ (Strategy)

 - ร้อยละของผู้เรียนที่มผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่
ก าหนดตามชั้นป ี(มากกว่า  
74%) - ร้อยละของผู้ที่ร่วมกจิกรรม 
(มากกว่า  74%)

ผู้รับผิดชอบ
เปา้หมาย  (Target)
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แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2562-2566

2562 2563 2564 2565 2566 งาน/แผนก ฝ่าย
ปกีารศึกษาตวัชี้วดั  (KPI)

โครงการ / กิจกรรม
หมายเหตุกลยทุธ ์ (Strategy) ผู้รับผิดชอบ

เปา้หมาย  (Target)

2562 2563 2564 2565 2566 งาน/แผนก ฝ่าย
75% 75% 75% 75% 75%  - โครงการเพิ่มระดับความพงึพอใจของสถานประกอบการ ความร่วมมอื แผนงานฯ

 - โครงการสัมนานกัเรียน นกัศึกษาฝึกงานร่วมกบัสถานประกอบการ ทวิภาคี วิชาการ
 - โครงการปฐมนเิทศ นกัเรียน  นกัศึกษา แนะแนว วิชาการ
 - โครงการปจัฉมินเิทศ นกัเรียน  นกัศึกษา แนะแนว พฒันาฯ

75% 75% 75% 75% 75%  - โครงการนเิทศนกัศึกษาฝึกงาน ทวิภาคี วิชาการ
 - โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ทวิภาคี วิชาการ
 - โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนในระบบเรียนร่วมฯ(ทวิศึกษา) หลักสูตร วิชาการ
 - โครงการความร่วมมอืการจดัการด้านอาชวีศึกษา ความร่วมมอื แผนงานฯ
 - โครงการบริการด้านการศึกษา โครงการพเิศษ พฒันาฯ

3. พฒันานกัเรียน นกัศึกษาใหม้คีวามรู้ทาง 85% 85% 85% 85% 85%  - โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชพี วัดผล วิชาการ
วิชาการ ทกัษะทางวิชาชพีตามมาตรฐาน  - โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ V-net วัดผล วิชาการ
วิชาชพี และหลักสูตรส าหรับผู้ส าเร็จการ  - โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน วัดผล วิชาการ
ศึกษา  - โครงการพฒันาหลักสูตรร่วมกบัสถานประกอบการ หลักสูตร วิชาการ

4. พฒันานกัเรียน นกัศึกษาใหม้ทีกัษะใน 80% 80% 80% 80% 80% โครงการ English camp/วันคริสมาตร สามญั วิชาการ
การใชภ้าษาองักฤษในการสือสาร และน า โครงการวันภาษาไทย สามญั วิชาการ
ไปใชไ้ด้อยา่งเหมาะสม โครงการรักการอา่น สามญั วิชาการ

โครงการแขง่ขนัทกัษะวิชาชพี หลักสูตร วิชาการ
โครงการพฒันาหอ้งเรียนเฉพาะทาง หลักสูตร วิชาการ

กลยทุธ ์ (Strategy)

- ร้อยละของผู้เรียนมทีกัษะใน
การส่ือสารด้านการฟงั อา่น 
เขยีน และการสนทนา ได้
อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
(มากกว่า  79%)

 - ร้อยละของผู้ที่ร่วมกจิกรรม 
(มากกว่า  74%)

 - ความพงึพอใจของสถาน
ประกอบการ/ชมุชนต่อการ
ปฏบิติังานอาชพี(มากกว่า 
74%)

  2.  ส่งเสริมนกัเรียนนกัศึกษา ด้าน
ความรู้ด้านวิชาชพี จริยธรรม น าไป
ประยกุต์ใชใ้นสถานประกอบการ และ
ชมุชน

ตวัชี้วดั  (KPI)
เปา้หมาย  (Target)

หมายเหตุปกีารศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ผ่านการประเมนิมาตรฐาน
วิชาชพี (มากกว่า  84%)
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แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2562-256

พันธกิจที่ 2  สนบัสนนุวิจยั และส่ิงประดิษฐ์องค์ความรู้เทคโนโลย ีนวัตกรรมเพื่อพฒันาอาชพี และส่งเสริมการเปน็ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา

2562 2563 2564 2565 2566 งาน/แผนก ฝ่าย
6 6 6 6 6  - โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์ หลักสูตร วิชาการ

 - โครงการส่ิงประดิษฐ์เพื่อคนรุ่นใหม่ วิจยั แผนงานฯ

 -
โครงการประกวดโครงงาน โครงการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

วิจยั แผนงานฯ

 - โครงการเผยแพร่นวัตกรรมและการน าไปใช้ วิจยั
 - โครงการพฒันาศักยภาพเพื่องานวิจยั วิจยั แผนงานฯ
 - โครงการประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์ บริหารฯ
 - โครงการจดัแสดงผลงานวิจยัของครู วิจยั แผนงานฯ
 - โครงการพฒันาทกัษะด้านหุ่นยนต์อาชวีศึกษา วิจยั แผนงานฯ

2 2 2 2 2  - โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาชวีศึกษาใน
สถานศึกษา

ส่งเสริม แผนงานฯ

 - โครงการ E-Commerce มอือาชพี ส่งเสริม แผนงานฯ
 - โครงการพฒันาศูนยบ์ม่เพาะอาชวีศึกษา ส่งเสริม แผนงานฯ
 - โครงการพฒันาเทคนคิสู่การเปน็เจา้ของกจิการ ส่งเสริม แผนงานฯ

หมายเหตุปกีารศึกษา ผู้รับผิดชอบ

2. ส่งเสริมการด าเนนิการศูนยบ์ม่เพาะเพื่อ
เปน็ผู้ประกอบการอาชวีศึกษา

1. ส่งเสริมสนบัสนนุเพื่อสร้างนวัตกรรมและ
องค์ความรู้ ใหม้กีารจดัท าโครงงาน
ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจยั ที่น าไปใชใ้นการพฒันา
 การเรียนการสอน ชมุชน สังคม และประเทศ

  -  จ านวนนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์
งานวิจยัและโครงงานที่มปีระโยชน์
ทางวิชาชพีและ/หรือได้รับการ
เผยแพร่ (มากกว่า  5  ชิ้น)

โครงการ / กิจกรรม

- จ านวนแผนธุรกจิที่ได้ด าเนนิการ 
(มากกว่า  1 ธุรกจิ)

กลยทุธ ์ (Strategy) ตวัชี้วดั  (KPI)
เปา้หมาย  (Target)
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แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2562-2566

พันธกิจที่ 3 บริหารจดัการในการใหบ้ริการทางการศึกษา  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้คีวามทนัสมยั และมปีระสิทธิภาพ

2562 2563 2564 2565 2566 งาน/แผนก ฝ่าย
75% 75% 75% 75% 75%  - โครงการพฒันาบคุลากร บคุลากร บริหารฯ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงกอ่สร้าง อาคาร บริหารฯ
 - โครงการจดัหาครุภณัฑ์การศึกษา พสัดุ บริหารฯ

 - โครงการงานกอ่สร้าง พสัดุ บริหารฯ

 - โครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน/ภายนอก ประกนั แผนงานฯ
 - โครงการนทิรรศการผลงานทางวิชการ Open House หลักสูตร วิชาการ
 - โครงการสร้างศีลธรรมในการพฒันาผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา บคุลากร บริหารฯ
 - โครงการพฒันาบคุลิกภาพ/สุขภาพ บคุลากร บริหารฯ
 - โครงการจดัท าแผนปฏบิติัการประจ าปี/แผนพฒันาสถานศึกษา วางแผน แผนงานฯ
 - โครงการจดัท ามาตรฐานสถานศึกษา ประกนั แผนงานฯ
 - โครงการติดตามการด าเนนิการตามแผนปฎบิติัราชการ วางแผน แผนงานฯ
 - โครงการประชมุภาคี 4 ฝ่าย หลักสูตร วิชาการ
 - โครงการลงนามการฝึกงานในระบบทวิภาคี ความร่วมมอื แผนงานฯ
 - โครงการมอบใบประกาศผู้ส าเร็จการศึกษา ทะเบยีน บริหารฯ
 - โครงการพฒันางานในฝ่าย/งาน/แผนกวิชา ทกุงาน ทกุฝ่าย
 - โครงการวิทยเุพื่อการศึกษา R-radio ประชาสัมพนัธ์ บริหารฯ
 - โครงการปรับปรุงพฒันางานสวัสดิการและงานพยาบาล สวัสดิการ พฒันาฯ
 - โครงการพฒันาหอ้งสมดุ วิทบริการ วิชาการ
 - โครงการพฒันาซ่อมแซมระบบความปลอดภยั อาคาร บริหารฯ
 - โครงการตามนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา

และรัฐบาล
ทกุงาน ทกุฝ่าย

 - โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ แนะแนว พฒันาฯ
 - โครงการ 5 ส อาคาร บริหารฯ
 - โครงการตามพระราชด าริ/ต ารวจตระเวณชายแดน โครงการพเิศษ พฒันาฯ
 - โครงการสอนอาชพีระยะส้ัน โครงการพเิศษ พฒันาฯ
 - โครงการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประกนั แผนงานฯ

  - ความพงึพอใจของบคุลากร  
นกัเรียนนกัศึกษา(มากกว่า 74%)

โครงการ / กิจกรรม

1. ใชภ้าวะผู้น าและการมวีิสัยทศัน์
ของผู้บริหารในการผสมผสาน
ความร่วมมอืของบคุลากรใน
หนว่ยงานและบคุลากรภายนอกให้
เขา้มามส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษา

กลยทุธ ์ (Strategy) ตวัชี้วดั  (KPI)
เปา้หมาย  (Target)

หมายเหตุปกีารศึกษา ผู้รับผิดชอบ
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แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2562-2566

2562 2563 2564 2565 2566 งาน/แผนก ฝ่าย
โครงการ / กิจกรรม

กลยทุธ ์ (Strategy) ตวัชี้วดั  (KPI)
เปา้หมาย  (Target)

หมายเหตุปกีารศึกษา ผู้รับผิดชอบ

2562 2563 2564 2565 2566 งาน/แผนก ฝ่าย
75% 75% 75% 75% 75%  - โครงการพฒันาสภาพแวดล้อม อาคาร บริหารฯ

 - โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้/ประปา อาคาร บริหารฯ
 - โครงการพฒันา/ซ่อมแซม  ระบบเครือขา่ย ศูนยข์อ้มลู แผนงานฯ
 - โครงการขยายการใหบ้ริการด้าน internet ศูนยข์อ้มลู แผนงานฯ
 - โครงการสร้างความเขา้ใจในระบบ RMS ศูนยข์อ้มลู แผนงานฯ
 - โครงการสร้างความเขา้ใจในระบบศูนยก์ าลังคนอาชวีศึกษา ศูนยข์อ้มลู แผนงานฯ

2. จดัสภาพแวดล้อม  ระบบ
สารสนเทศและการจดัการความรู้
เพื่อการพฒันาสถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสม

  - ความพงึพอใจของบคุลากร  
นกัเรียนนกัศึกษา(มากกว่า 74%)

กลยทุธ ์ (Strategy) ตวัชี้วดั  (KPI)
เปา้หมาย  (Target)

หมายเหตุปกีารศึกษา
โครงการ / กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
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บทที่ 4 
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา 

  เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ตามพันธกิจต่าง ๆ ภายใต้แผนพัฒนาวิทยาลัย
การอาชีพนครไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562–2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การแปลงแผนฯ สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการ ดังนี้   

4.1 การน าแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทยสู่การปฏิบัติ 
 
 

(ร่าง) แผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 

 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย 

 
 

แผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 
ใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ 

 
ประชุมชี้แจง  แนวทางการปฏิบัติ  ข้อสังเกต เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   

 
 

ตามหลักเกณฑ์การจัดท างบประมาณรายจ่าย 

 
              -  สัดส่วนงบประมาณ/เงินรายได้  -  งาน/แผนกวิชา ฝ่ายจัดท าแผนงานโครงการ 
 
              -  งานพัฒนา/งานประจ า   -  คณะกรรมการบริหารร่วมพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 - 2566 
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4.2 การก ากับดูแลการด าเนินงาน  ติดตามและประเมินผล 
  - การเผยแพร่และท าความเข้าใจในแผนพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และนโยบายต่าง ๆ  เป็น
ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง  คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ แผนพัฒนาทั้งหมดได้ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และบุคคลอ่ืน 
เกี่ยวกับการเป็นกลไกลที่ส าคัญของการพัฒนา  ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินการได้หลายวิธี ทั้งที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานที่จะต้องรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์ การจัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น และสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มีจุดหมายและ เป้าประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วน ร่วมในการพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ 
ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุง่หวังให้ภารกิจของ วิทยาลัยการอาชีพนครไทยส าเร็จ      

- รองผู้อ านวยการในแต่ละฝ่ายและหัวหน้างาน ต้องก ากับดูแลผลการด าเนินการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
เพ่ือให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 - คณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานและการปฏิบัติตามแผนพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพนคร
ไทยและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  เพ่ือคอยก ากับ
ดูแลผลการด าเนินงานตาม KPIs พัฒนาตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 
พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ควบคู่กันไปกับการด าเนินยุทธศาสตร์  ส่งผลให้วิทยาลัยทราบถึงปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานทันเวลา เพ่ือก าหนดมาตรการเสริม  กระตุ้นหรือเร่งรัดการด าเนินงานอย่างเหมาะสม  เพ่ือ
ให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   

- มีรายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดของแผนพัฒนา วิทยาลัยการอาชีพนครไทยและการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ของวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


