แผนพัฒนาสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567

คานา
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ได้จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– 2567 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานและกาหนดทิศทางการบริหารงานการจัดการศึกษา
โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เช่น วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการและ
กิจกรรมตามกลยุทธ์ พร้อมงบประมาณ (ระยะ 5 ปี) การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ฉบับนี้
จะบรรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จที่กาหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการก ากับ ระดมสรรพกาลัง ร่วมกันผลักดันแผนสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของชุมชนใน
ภาพรวมทั้งระบบให้สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้องค์กรสามารถเผชิญกับปัญหา อุปสรรค เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร ทั้งจุดมุ่งหมาย กิจกรรมและปัจจัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างนิ สัยให้
องค์กรได้มีความตระหนักถึงกลยุทธ์ตลอดเวลา อันจะเป็นผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้รวมทั้ง
ยังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา

งานวางแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

สารบัญ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของสถานศึกษา
1.1 ประวัติ ความเป็นมา
1.2 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
1.3 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
1.4 ทาเนียบผู้บริหาร
1.5 ข้อมูลบุคลากร
1.6 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
1.7 ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
1.8 ข้อมูลด้านงบประมาณ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
2.2 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม พ.ศ. 2561
ส่วนที่ 3 ทิศทางของสถานศึกษา
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
3.2 ปรัชญา (Philosophy)
3.3 พันธกิจ (Mission)
3.4 อัตลักษณ์ (Identity)
3.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
3.6 อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม
3.7 แผนการพัฒนา (Road Map)
ส่วนที่ 4 กาหนดแผนงานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 5 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
5.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
5.2 แผนกากับ ตรวจสอบ รายงาน
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2563-2567
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาพิจารณาและจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา
พ.ศ. 2563-2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประมวลภาพกิจกรรม
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ในหลวงรัชกาลที่ 10
-----------------------การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
3. มีงานทา – มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและ
ชุมชนของตน

3. มีงานทา - มีอาชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลาน ในครอบครัว หรือการ
ฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก
และเยาวชนรักงาน สู้งาน ทาจนสาเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนทา
งานเป็นและมีงานทาในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ
มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ / ชั่ว - ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งทีช่ ั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง

4. เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว – สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาส
ทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทา
เพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา “เช่น งาน
อาสาสมัคร งานบาเพ็ญประโยชน์
งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมีน้าใจ
และความเอื้ออาทร

นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2560 - 2579

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาได้จัดทาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 –
2579 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.
2560 – 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี
สาระสาคัญ ประกอบด้วยแนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา ค่านิยมอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด และการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนใน
ระดับฝีมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
และการฝึกอบรมวิช าชีพซึ่งเป็น การเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว ที่มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในแต่ระดับ
2. ค่านิยมอาชีวศึกษา
ในการจัดการอาชีวศึกษามีค่านิยมที่เป็นเป้าหมายหลักในการปลูกฝังที่สาคัญ 4 ประการ
ได้แก่ คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความร่วมมือ (Collaboration) ความเป็นมืออาชีพ
(Professional)
3. วิสัยทัศน์
“ผู้สาเร็จการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ”
4. พันธกิจ
เพื่อให้การจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ จึงมีภารกิจที่ต้องดาเนินการ
ดังนี้
4.1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล
4.2 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
4.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัย
เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4.4 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู้ เพื่อการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
4.5 พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย

5. วัตถุประสงค์
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้
5.1 เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรม คุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ
5.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกช่วงวัย
5.3 เพื่อนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
5.4 เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษา
5.5 เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. เป้าหมายด้านคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
การพัฒนาการอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 มีเป้าหมาย
เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษามีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่
6.1 ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรม ลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา
6.2 ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทางานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
6.3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ
7. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
เพื่อให้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และ
เป้าหมาย จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการอาชีวศึกษาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
7.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเป้าหมาย ดังนี้
7.1.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และยึด
มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัต ริย ์ทรงเป็นประมุข ผู้ เรี ยนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกคนผ่านการอบรมลูกเสือเนตรนารี การจัดการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น
7.1.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้และได้รับการดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิต
รูปแบบใหม่ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบ

ใหม่ มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สถานศึกษา
ปลอดยาเสพติด อบายมุข และเหตุทะเลาะวิวาท
7.1.3 ผู้เรียนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม การ
จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่ครอบคลุมคนทุกช่วงวัยสอดคล้องกับภูมิสังคมอัตลักษณ์ และ
ความต้อง การของชุมชนพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะอาชีพมีงานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ มีความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ มีระบบเงินเดือนค่าตอบแทนพิเศษ
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้สาเร็จการศึกษาในกลุ่ม สาขา ป้าหมาย มีงานทาหลังจบการศึกษา
และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อสมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
7.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
7.2.1 กาลังคนอาชีวศึกษามีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ มีฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการกาลังคน
อาชีวศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้รับเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีสรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนา
ประเทศ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ส าเร็จอาชีวศึก ษาตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) ผู้สาเร็จอาชีวศึกษาในสาขากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงตามข้อมูลความต้องการ
กาลังคน อัตราการมีงานทา การประกอบอาชีพอิสระของผู้สาเร็จอาชีวศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี และ
ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ
7.2.2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะทาง มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง มีหลักสูตรฐาน
สมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จัดการศึกษาเน้นด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษาใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน สถานประกอบการ สมาคม
วิชาชีพที่จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนากาลังคนตามความต้องการของตลาดแรงงาน
7.2.3 การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านอาชีวศึกษา
เพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จานวนโครงการ งานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสังคม
จานวนบุคลากรอาชีวศึกษาด้านการวิจัยและพัฒนา จานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
และจานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ

7.3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
7.3.1 กาลังคนด้านการอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ สู่
ประเทศไทย 4.0 มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ และความพึงพอใจของภาคผู้ใช้ที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาอาชีวศึกษา
7.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษา มีศักยภาพในการพัฒนา
กาลังคนด้านอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพระดับสูง และความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอาชีวศึกษา
7.3.3 หลักสูตรอาชีวศึกษามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลาย ตามความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาและความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่มีต่อ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
7.3.4 การพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพกาลังคนด้าน
อาชีวศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ สถานประกอบการที่ร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านอาชีวศึกษา จานวนโครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และ
ความพึงพอใจในการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษา
7.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในด้านการ
อาชีวศึกษา
7.4.1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุก
พื้นที่ และทุกระดับการศึกษาได้รับบริการทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ ได้แก่ สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) เทียบกับนักเรียน ที่สาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้เข้าเรียนหลักสูตรทวิศึกษาเทียบกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ผู้เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) เทียบกับนักเรียนที่สาเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และอัตราการเพิ่มขึ้น ของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความจาเป็นพิเศษที่ได้รับการศึกษาด้านอาชีวศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร
และรูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา ทั้งการศึกษา ใน

ระบบ นอกระบบ และอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องของผู้เรียนและผู้ใช้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
7.4.2 ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผล มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่สามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษาอาชีวศึกษา การติดตามและประเมินผลระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถให้บริการและใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานอื่นได้ และความพึงพอใจของบุคคลและหน่วยงานในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
7.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย ดังนี้
7.5.1 ผู้เรียนอาชีวศึกษา มีจิตสานึก ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างจิตสานึก ทัศนคติ
ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังจิตสานึก
ทัศนคติ ค่านิยม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อาชีวศึกษาที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษาที่
ดาเนินการตามโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
7.5.2 ผู้เรียนอาชีวศึกษาสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ จานวนสถานศึกษาที่บริหารจัดการและจัดการการเรียนการ
สอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่นาปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาที่น าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดารงชีวิต
7.5.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนาไปใช้ประโยชน์ หน่วยงาน
ภายนอกที่ร่วมมือหรือสนับสนุนสถานศึกษาในการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มี
เป้าหมาย ดังนี้

7.6.1 ระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดระบบการบริหารจัดการ
อาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพภายใต้ หลักธรรมาภิบาลสถานศึกษาที่บริหารจัดการมีประสิทธิภาพภายใต้
หลักธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการอาชีวศึกษา
7.6.2 นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ และนวัตกรรมด้านการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่สอดคล้องรองรับกับการพัฒนา
ประเทศ
7.6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
7.6.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาทุกระดับการศึกษา มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ ได้แก่ สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก และ
สถานศึกษาที่ได้รับการยกระดับคุณภาพให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
8. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ
ความสาเร็จของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัย
สาคัญหลายประการ ได้แก่ สาระสาคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาที่มีความชัดเจน ครบถ้วน และ
ครอบคลุม การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาของผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน การเผยแพร่ การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในความสาคัญของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
และการนาแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
8.1 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
8.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อม
เข้าร่วม ในการผลักดันแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน องค์การ และภาคี
เครือข่าย ในการจัดการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา
8.1.2 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 –
2579 กับแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
8.1.3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อแผนพัฒนาการ
อาชีวศึกษา
8.1.4 การสร้างช่องทางให้ภาคีเครือข่ายในการจัดการอาชีวศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ

8.2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แนวคิดและหลักการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การจัดการอาชีวศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ทั้งการประเมินกระบวนการจัดการผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบ โดยสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเมินการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาเองควบคู่ไปกับการประเมินของหน่วยงานภายในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มีการกาหนดหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชา

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
1.1 ประวัติของสถานศึกษา
วิทยาลัย การอาชีพนครปฐม จัดตั้งในชื่อเดิมว่าศูนย์ฝึกวิช าชีพนครปฐม จัดตั้งขึ้นตามเงิน
โครงการเงินยืมจากธนาคารโลก เพื่อการพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 5 (คพ.ศ.5) และเงินงบประมาณไทย
สมทบเพื่อตอบสนองแผนการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2520 หมวด 3 ข้ อ 32 ระบุว ่าการศึกษาระดั บ
มัธยมศึกษาเป็นการศึกษาหลังประถมศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมกับวัย
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด เพื่อให้แต่ละบุคคลเข้าใจและรู้จักเลือกอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าหลักสูตรมัธ ยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 โดยกาหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาการงานและให้
โอกาสเลือกเรียนอาชีพได้ตามสมัครใจ ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 กาหนดให้
นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งเรี ย นวิ ช าพื ้ น ฐานวิ ช าอาชี พ โดยเลื อ กเรี ย นวิ ช าชี พ 1 ประเภทวิ ช า
กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมอาชีวศึกษาจึงได้จัดตั้งแหล่งวิทยาการสาหรับสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษามีลักษณะคล้ายโรงฝึกงานรวม ซึ่งเรียกว่าศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Area Vocational
Center) โดยให้โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ส่งนักเรียนมาเรียนวิชาอาชีพที่ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เรียกโรงเรียน
เหล่านี้ว่า โรงเรียนต้นสังกัดการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพ ดาเนินการจัดตั้งเขตการศึกษาละ 1 แห่ง จัดตั้งเป็น
3 ระยะ ศูนย์ฝึกวิชาชีพนครปฐมจัดตั้งอยู่ในเขตการศึกษาที่ 2 และอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2525 - 2526)
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 9 ธันวาคม
2525 เวลา 09.00 น. โดยสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และรองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา (ดร.
วิรัช กมุทมาศ) เป็นประธาน ซึ่งใช้ที่ดินในการจัดตั้งประมาณ 20 ไร่ 5 งาน โดยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง (พระ
ธรรมมหาวีรานุวัตร) อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ในการจัดการเรียนการสอนได้เปิดทาการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2527 ให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจนถึงปี พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อศูนย์ฝึกวิชาชี พทุกแห่งเป็นวิทยาลัยการอาชีพโดยมีบทบาทและ
หน้ า ที ่ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน ระดั บ ปวช. , ปวส. และวิ ช าชี พ ระยะสั ้ น ในประเภทวิ ช าช่ า ง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อรับการขยายโอกาสทางการศึกษาด้าน
วิชาชีพ
ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งรูปแบบปกติ ทวิภาคี รวมทั้งหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น และบริการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตามโครงการที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มอบหมาย

1.2 ขนาดและที่ตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 2
ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210 โทรศัพท์ 034-321284 โทรสาร
034-321283 อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี
ประมาณ 13 กิโลเมตร มีสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้เคียง คือ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เทศบาลเมืองไร่ขิง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ไปรษณีย์ไร่ขิง
และวัดไร่ขิงพระอารามหลวง
แผนผังของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

1.3 สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ตั้งอยู่ใน ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีสภาพ
ของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมดังนี้
ชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นตาบลที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจมากทั้งทางด้านเกษตรกรรม , อุตสาหกรรม โดยเฉพาะชาวไร่ขิงโชคดีที่มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วประเทศ โดยหมู่บ้านในเขต ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพาน
จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน อาชีพหลัก : ทานา , ทาสวน , ทาไร่ , ค้าขาย , รับจ้าง อาชีพ
เสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้าง
ใหญ่ ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่าน และลาคลองสาขาหลายสาย จึงเหมาะสมแก่การ
ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม เดิมประชากรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ทาการเกษตรได้ผลดี แต่ปัจจุบันพื้นที่
ทางการเกษตรลดลงมาก เนื่องจากมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม หมู่บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์
ต่างๆ ขึ้นเป็นจานวนมาก วิถีชีวิตของชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
มีการดาเนินชีวิตที่เรียบง่าย ตามแบบฉบับของชาวบ้านที่อยู่ตามที่ลุ่มแม่น้าทั่วไป ซึ่งชาวบ้านในบริเวณ
ดังกล่าว มีรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบชาวสวนชาวไร่ อีกทั้งมีผู้หลักฐานว่ามีชนชาวต่างชาติเข้ามาอาศัย
อยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย อาทิ เช่น มีโบสถ์ของชาวคริตส์โรมันคาทอลิก มาตั้งบริเวณใกล้เคียง เป็นต้น
จึงเกิดการผสมผสานของวิถีชีวิตของชุมชนชาวไร่ขิงได้อย่างลงตัว โดยมีแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่สาคัญก็
คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ระบบเศรษฐกิจ ของชุมชนลุ่มแม่น้าท่าจีน ต าบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นสาวไร่ชาวสวน ทั้งนี้เมื่อได้ผลผลิตจากการเพาะปลูก ก็
จะนาผลผลิตดังกล่าวออกมาค้าขายตามตลาดน้าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิเช่น ตลาดน้าดอนหวาย หรือ
อาจจะ นามาขายที่บริเวณแพหน้าวัดไร่ขิงเลยก็เป็นได้ และอาจจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงที่สวน
เลยในบางกรณีอาทิเช่น สวนส้มโอ สวนกล้วยไม้ แต่ก็กระทาภายใต้รูปแบบเศรษฐกิจแบบยังชีพเท่านั้น
ทั้งนี้มีชาวบ้านบางส่วนที่หันมาประกอบอาชีพอื่นบ้างอาทิเช่น มีการทาแพอาหารหน้าวัดไร่ขิง มีการทา
เรือท่องเที่ยวแม่น้าท่าจีน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น และส่วนใหญ่การประกอบอาชีพก็ยัง
ยึดถือการดารงชีวิตแบบยังชีพตามรูปแบบวิถีชีวิตดังเดิมและอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ดั้งเดิมทั้งสิ้น
สาหรับระบบทุนนิยมที่เข้ามาในพื้นที่นี้นั้น ถือว่ายังมีน้อย เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังยึดถือการประกอบ
อาชีพตามวิถีดั้งเดิมและภูมิปัญญาชาวบ้านได้อย่างแข็งแกร่ง
2. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
ชื่อสถานศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ
ที่ตั้งสถานศึกษา
โทรศัพท์
โทรสาร

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
Nakhonpathom Industrial And Community Education College
เลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ตาบล ไร่ขิง อาเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73210
034 -321284
034 -321283

เว็บไซต์
www. npt.ac.th
e-mail
nakhonpathom03@vec.mail.go.th
เนื้อที่ของสถานศึกษา
23 ไร่ 32 ตารางวา
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มีอาคาร จานวน 15 หลัง มีห้อง จานวน 111 ห้อง ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 2 ชั้น (อาคาร 1 อานวยการ)
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น (อาคาร 2)
อาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น (อาคารเรียน 3 )
อาคารวิทยบริการ 2 ชั้น (อาคารเรียน 4 )
อาคารโรงอาหาร 1 ชั้น
อาคารฝึกงานชั้นเดียว ช่างยนต์ พื้นที่ 500 ตร.ม.
อาคารฝึกงานชั้นเดียว ช่างเชื่อม พื้นที่ 500 ตร.ม.
อาคารเรียนชั้นเดียว พื้นที่ 200 ตร.ม.
อาคารเรียนชั้นเดียว พื้นที่ 100 ตร.ม.
อาคารชั้นเดียว พื้นที่ 50 ตร.ม. ห้องงานปกครอง
อาคารชั้นเดียว พื้นที่ 80 ตร.ม. ร้านค้าสวัสดิการ
อาคารชั้นเดียว พื้นที่ 60 ตร.ม.
อาคารห้องน้ารวมชาย
อาคารห้องน้ารวมชาย
อาคารห้องน้าหญิงรวม
หลังคาคลุมเอนกประสงค์
* ห้องน้า ช/ญ รวมทั้งหมด 75 ห้อง * ห้องเรียน รวมทั้งหมด
พื้นที่สนามกลางแจ้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
78 ห้อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1. สนามฟุตซอล พื้นที่ 1,000 ตรม.
2. สนามพื้นปูนเอนกประสงค์ พื้นที่ 1,490 ตร.ม.
3. สนามตะกร้อ
4. สนามเปตอง
อาคารที่พักอาศัย
1. อาคารชั้นเดียว พื้นที่ 16 ตร.ม. ห้องพักครูเวร จานวน 2 หน่วย
2. บ้านพักผู้อานวยการ แบบ 2 ชั้น
3. บ้านพักรองผู้อานวยการ แบบ 2 ชั้น
4. บ้านพักครู - อาจารย์ แบบ 2 ชั้น จานวน 2 หน่วยๆ ละ 6 ห้อง
5. บ้านพักนักการภารโรง แบบชั้นเดียว จานวน 2 หน่วยๆ ละ 4 ห้อง
6. แฟลต 4 ชั้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

หลัง 22 ห้อง
หลัง 20 ห้อง
หลัง 34 ห้อง
หลัง 9 ห้อง
หลัง - ห้อง
หลัง - ห้อง
หลัง - ห้อง
หลัง 3 ห้อง
หลัง 3 ห้อง
หลัง 1 ห้อง
หลัง 1 ห้อง
หลัง 1 ห้อง
หลัง 8 ห้อง
หลัง 5 ห้อง
หลัง 4 ห้อง
หลัง

สนาม
สนาม
สนาม
สนาม

จานวน 2 ห้อง
จานวน 1 หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 12 ห้อง
จานวน 8 ห้อง
จานวน 1 หลัง

สี ประจาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

คือ สีเทา เป็นสัญลักษณ์ของความสุขุม

ดอกไม้ ประจาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

คือ ดอกปาริชาต

พระประจาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

คือ หลวงพ่อใหญ่

อักษรย่อ ของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

คือ วก.นฐ.

เพลงมาร์ชวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
พวกเราเรามาร่วมใจ ประสานกันให้รักในสถาบัน
ผูกใจเกลียวสัมพันธ์ สมัครสมานจิตผูกพันสามัคคี
ตั้งใจในการศึกษา สุขอุราเพื่อนพ้องน้องพี่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์งานดี คหกรรมล้วนมีพาณิชยการ
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม มุ่งหมายภิรมย์ปลูกฝังรักการงาน
ให้เยาวชนสร้างผลงาน รักบริการรักงานพัฒนา
ความรู้คู่คุณธรรม จรดจิตน้อมนาคาสั่งสัญญา
ทาความดีให้มีวิชา อาชีวศึกษาให้อนาคตสดใสเอย

3. แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

คณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ผู้อานวยการ

รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายวิชาการ

รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานบริหารงานทัว่ ไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาช่างยนต์

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานบุคลากร

งานศูนย์ขอ้ มูลสารสนเทศ

งานครูที่ปรึกษา

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

งานวัดผลและประเมินผล

งานการเงิน

งานความร่วมมือ

งานปกครอง

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

งานวิทยบริการและห้องสมุด

งานการบัญชี

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานสื่อการเรียนการสอน

งานอาคารสถานที่

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ

งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

งานประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาการบัญชี

งานทะเบียน

แผนกวิชาการตลาด

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

4. ทาเนียบผู้บริหาร

นายสนธยา จันทร์สมบูรณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

นายชม แก้ววงษ์จันทร์
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวนิศากร เจริญดี
รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ

นายนิรวัจ นิลเนตร
รองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

5. ข้อมูลบุคลากร
5.1 ข้อมูลบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ผู้ให้ข้อมูล งานบุคลากร
อัตรากาลังของ

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

มีบุคลากรทั้งสิ้น 79 คน

ก. ข้าราชการ
1. ผู้บริหาร
2. ข้าราชการครู
3. บุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค (2)
ข. ลูกจ้างประจา
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ค. พนักงานราชการ
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
ง. ลูกจ้างชั่วคราว
1. ทาหน้าที่สอน
2. ทั่วไป/สนับสนุน
จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง มาช่วยราชการ
ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้าง ไปช่วยราชการที่อื่น
ช. มีอัตราว่าง ไม่มีคนครอง
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา

40 คน
4 คน
32 คน
4 คน
7 คน
- คน
7 คน
5 คน
5 คน
- คน
27 คน
16 คน
11 คน
- คน
- คน
8 คน
8 คน
- คน

5.2 ข้อมูลบุคลากร จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ก. ครูผู้สอน
-

ต่ากว่า ม.6
ปวช./ม.6
ปวส./อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

44
12
1
57

79 คน
ข. เจ้าหน้าที่ทั่ว/สนับสนุน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4
1
6
11
22

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4
1
6
55
12
1
79

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

5.3 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามแหล่งเงินที่จ้าง
ก. ครูผู้สอน
-

จ้างด้วยงบบุคลากร
จ้างด้วยงบดาเนินงาน
จ้างด้วยงบเงินอุดหนุน
จ้างด้วยเงินรายได้ (บกศ.)
จ้างด้วยเงินอื่นๆ
รวม

15
1
16

27 คน

ข. เจ้าหน้าที่ทั่ว/สนับสนุน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

10
1
11

คน
คน
คน
คน
คน
คน

25
2
27

คน
คน
คน
คน
คน
คน

แผนภูมิข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม คิดเป็นร้อยละ
ผูบ้ ริหาร

รองผูอ้ านวยการ

ข้าราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

ครูสอนพิเศษ

ลูกจ้างชั่วคราว

14%

1% 4%

20%

41%

6%
9%

5%

5.4 จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2563
โดยมีรายละเอียดของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

วัน เดือน ปีเกิด

วัน เดือน ปี ที่บรรจุ
เข้ารับราชการ

วุฒิการศึกษา /สาขา

ผู้อานวยการ
1 นายสนธยา

จันทร์สมบูรณ์

SONTHAYA

CHANSOMBOOM

17 มีนาคม 2503

21 พฤษภาคม 2524

คอ.ม. บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา,
คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล,
ศศ.บ. คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

รองผู้อานวยการ
2 นายชม

แก้ววงษ์จันทร์

CHOM

KAEWWONGJAN

25 ตุลาคม 2503

3 มิถุนายน 2525

นิลเนตร
เจริญดี

NIRAWAT
NISAKORN

NILNATE
CHARONEDEE

5 กันยายน 2515
25 มิถุนายน 2510

4 ตุลาคม 2538
18 พฤศจิกายน 2534

อสบ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ,
รปม. รัฐประศาสนศาสตร์
ศศ.ม. บริหารการศึกษา
คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา

ข้าราชการครู
5 นางสุริศา
6 นางอารียะ
7 นางสาววิไลลักษณ์

ฉลาดแพทย์
น้อยคา

SURISA
AREEYA

SHARDPART
NOIKHUM

7 กรกฎาคม 2503
9 กันยายน 2504

27 พฤษภาคม 2528
27 สิงหาคม 2529

ว.ทม. เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร

ยะเวียง

WILAILAK

YAWIANG

17 พฤษภาคม 2532

15 สิงหาคม 2560

วทบ. วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
วทม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการหาร

8 นายจรัล
9 นายปรีชาชัด
10 นางสาวสุพัตรา

สุตา
เมฆาวรรณ
สนธิมูล

JARUN
PREECHACHAT
SUPATTRA

SUTAR
MEKAWAN
SONTHIMOOL

4 สิงหาคม 2512
10 กรกฎาคม 2503
24 มกราคม 2530

3 พฤษภาคม 2536
19 พฤษภาคม 2529
16 ตุลาคม 2558

ปท.ส. เทคนิคเครื่องมือกล
คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ,
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต

3
4

นายนิรวัจ
นางสาวนิศากร

คศ.บ. ผ้าและเครื่องแต่งกาย

รายละเอียดข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

ข้าราชการครู
11 นางสาวสิรินาถ
12 นางสาวสิรินดา

อินโอภาส
แสงกาพลี

SIRINAT
SIRINDA

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เหลืองอรุณชัย
พลายศรี
ศักดิ์รัตนอนันต์
แก้วกาสี
ปิ่นมั่น
การะเวก
คงคา
กรอบพุดซา
เกตสมิง
ราษฎร์สภา
นิลเนตร
ปุ่นแก้ว
ปิ่นสุภา
สุวรรณโค
คงประเสริฐ
ครองยุทธ
รุ่งคูหา
เหราบัตย์
เดชเกิด

PREECHA
PONGSAK
NARONG
HOMCHAN
NOOPADOL
SUCKDA
NUTTAPHON
SUTHA
SOMSAK
CHAIYUTH
RATSMEE
KAMOLPORN
THAWANRAT
PATCHAREE
WINAI
JAKRAPONG
KRISSADA
TIPPAWAN
JINTANA

นายปรีชา
นายพงษ์ศักดิ์
นายณรงค์
นายหอมจันทร์
พ.อ.อ.นพดล
นายศักดา
นายณัฐพล
นายสุธา
นายสมศักดิ์
นายชัยยุทธ
นางรัศมี
นางกมลพร
นางธวัลรัตน์
นางสาวพัชรี
นายวินัย
นายจักรพงษ์
นายกฤษฎา
นางทิพวรรณ
นางจินตนา

INOPAS
SAENGKAMPLEE
LUANGAROONGHAT
PLYSRI
SAKRATTANUNTH
KAEWKASEE
PINMUN
KARAWEK
KHONGKA
GROPPIDZA
GETAMING
RADSAPA
NILNATE
POONKAEW
PINSUPA
SUWANNAKO
KONGPRASERT
KRONGYUT
RUNGKHUHA
HERABUT
DEDKERD

วัน เดือน ปีเกิด

วัน เดือน ปี ที่บรรจุ
เข้ารับราชการ

12 กันยายน 2530
1 สิงหาคม 2530

15 สิงหาคม 2560
25 กุมภาพันธ์ 2561

19 มกราคม 2505
16 มกราคม 2510
4 กรกฎาคม 2503
12 พฤศจิกายน 2504
30 ธันวาคม 2510
5 มีนาคม 2520
22 ตุลาคม 2533
13 สิงหาคม 2525
12 พฤษภาคม 2504
27 มีนาคม 2511
15 ธันวาคม 2511
16 มีนาคม 2504
29 ธันวาคม 2512
8 ธันวาคม 2535
1 สิงหาคม 2503
1 ตุลาคม 2524
12 มิถุนายน 2532
1 สิงหาคม 2507
3 สิงหาคม 2504

19 พฤษภาคม 2529
7 กรกฎาคม 2537
28 พฤษภาคม 2527
3 มิถุนายน 2529
16 พฤษภาคม 2537
9 มกราคม 2551
15 ธันวาคม 2557
14 มีนาคม 2559
28 พฤษภาคม 2527
3 พฤษภาคม 2536
14 ตุลาคม 2537
23 พฤษภาคม 2531
17 ตุลาคม 2537
2 ตุลาคม 2560
29 มิถุนายน 2527
17 ตุลาคม 2559
19 สิงหาคม 2558
1 ตุลาคม 2528
15 กรกฎาคม 2528

วุฒิการศึกษา /สาขา
ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ค.อ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบการผลิต
ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
คอบ. วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
อสบ. เครื่องกล
คอบ. วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล , อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

ศษ.บ. บริหารการศึกษา
คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ค.บ. การบริหารโรงเรียน
คม. เทคโนโลยีการศึกษา
บธ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
บธบ. บริหารธุรกิจบัณฑิต/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
บธ.บ. ระบบสารสนเทศ
บธ.บ. การจัดการทั่วไป

รายละเอียดข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

32 นางสาวนภาพร
33 นางสาวธนิดา
34 นางสาวมาละ

คงวิจิตร
ทองแดง
แก้วบัวดี

NAPHAPHON
THANIDA
MALA

35

นาคสั่ว

RATTANAPORN

นางสาวรัตนาภรณ์

36 นายธนวัต
เขื่อนเพชร
TANAWAT
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)
37 นางศิวาพร
พันธ์สว่าง
SIWAPORN
38 นางสาวปิยะรัตน์ เรืองยศ
PIYARAT
39 นางสาวเพ็ญพิชา
40 นางสาวน้าฝน

มีใจเจือ
ไชยขันธ์

KHONGWIJIT
THONGDANG
KAEWBUADEE
NASSAU
KHUEANPHET

1 กันยายน 2520
20 กรกฎาคม 2521
15 กรกฏาคม 2524
16 มกราคม 2528
8 ตุลาคม 2533

วัน เดือน ปี ที่บรรจุ
วุฒิการศึกษา /สาขา
เข้ารับราชการ
22 เมษายน 2556 บช.บ. การบัญชี
25 กุมภาพันธ์ 2561 ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต/บริหารธุรกิจ
16 พฤษภาคม 2548 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
15 สิงหาคม 2560 วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต/ฟิสิกส์
19 กุมภาพันธ์ 2561 ค.บ. สังคมศึกษา

PANSAWANG
RUEANGYOT

20 เมษายน 2511
10 มีนาคม 2523

1 เมษายน 2558
1 เมษายน 2558

MEECHAICHEU
CHAIYAKHAN

30 พฤษภาคม 2527
10 กรกฎาคม 2523

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

PHENPHICHA
NAMFON

วัน เดือน ปีเกิด

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
รป.บ. รัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต (บริการทรัพยากรมนุษย์)
17 กรกฎาคม 2558 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
27 กรกฎาคม 2558 บธ.บ. การบัญชี

รายละเอียดลูกจ้างประจา
ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ลูกจ้างประจา
1 นายสนชัย
2 นายวินัย
3 นายธีระวัฒน์
4 นายสุเทพ
5 นางสุธาทิพย์
6 นายสมาน
7 นายไพรัช

ขุนทรง
ศรีมากเปี่ยม
ศรีภักดิ์
นะมูลมอง
คงมณี
ฤทธิ์น้อย
เมฆทอง

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
SOCHAT
WINAI
TEERAWAT
SUTEP
SUTATIP
SAMARN
PAIRAT

วัน เดือน ปีเกิด

KUNSOANG
SRIMARKPIEM
SRIPUK
NAMOONMONG
KONGMANEE
RIDNOI
MEKTONG

14 มกราคม 2503
10 กุมภาพันธ์ 2505
12 มีนาคม 2505
10 ตุลาคม 2503
21 มิถุนายน 2503
23 กันยายน 2504
30 มกราคม 2507

วัน เดือน ปี ที่บรรจุ
เข้ารับราชการ

วุฒิการศึกษา /สาขา

1 มิถุนายน 2527
11 กรกฎาคม 2540
1 ตุลาคม 2532
16 มิถุนายน 2540
2 ธันวาคม 2528
3 กันยายน 2527
19 มิถุนายน 2533

ประถมศึกษา ปีที่ 4
วท.บ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สส.บ. สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ
ประถมศึกษา ปีที่ 4
ปวช. การขาย
ประถมศึกษา ปีที่ 4
ประถมศึกษา ปีที่ 6

รายละเอียดพนักงานราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

พนักงานราชการ
1 นางปริญา

รอดโพธิ์ทอง

PARIYA

2

นายณัฐพล

คารัตน์

3

นายจักรกริช

4
5

วัน เดือน ปีเกิด

วันเดือนปีที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา / สาขา
วุฒิการศึกษา /
สาขา

วิชาเอก

แผนก

19 พฤษภาคม 2516

6 พฤษภาคม 2540

คบ.

อุตสาหกรรมศิลป์

แผนกสามัญ

NUTTAPON KHAMRAT

23 กันยายน 2529

4 มกราคม 2554

ปทส.

อุตสาหกรรม

แผนกช่างเชื่อม

อินแขก

JUKKRIT

INKHEAG

20 กุมภาพันธ์ 2520

7 ตุลาคม 2548

ปทส.

เครื่องกล

แผนกช่างยนต์

นายจรัญ

วรรณประเสริฐ

WANNARARSEAT

5 มิถุนายน 2519

15 ตุลาคม 2550

แผนกช่างไฟฟ้า

จันทรอัมพร

CHANTARAUMPHORN

11 สิงหาคม 2516

10 พฤษภาคม 2553

คบ.
วท.บ.

อุตสาหกรรมศิลป์

นายศุภชัย

JARUN
SUPCHAI

เทคโนโลยีอุตหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

RODPOTHONG

รายละเอียดลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูจ้างสอน
ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ครูจ้างสอน
1 นางภรภัทร

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

วัน เดือน ปีเกิด

วันเดือนปีที่เริ่ม
ปฏิบตั ิงาน

มีพงษ์เภา

PORNPAD

MEEPONGPAO

27 เมษายน 2524

16 พฤษภาคม 2548

วุฒิการศึกษา / สาขา
แผนก

วุฒิการศึกษา/
สาขา

วิชาเอก

การจัดการทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมเกษตร
บริหารการศึกษา
การจัดการทั่วไป

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2

น.ส.บุญธิดา

สุขสมัย

BONTIDA

SUKSAMAI

4 มิถุนายน 2524

16 พฤษภาคม 2548

3

นางจิดาภา

แก้วเจริญ

JIDAPHA

KAEWCHARON

15 กุมภาพันธ์ 2517

1 ตุลาคม 2539

บธ.บ.
วท.บ.
คอ.บ.
ศศ..ม.
บธ.บ.

4

นายสถาพร

วงศ์กา

SATHAPORN

WANNAWONGKA

20 ธันวาคม 2532

20 พฤษภาคม 2556

คอ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

5

น.ส.จุติพร

ทรัพย์ทวีพูล

JUTIPORN

SUBTAWEEPOOL

22 พฤศจิกายน 2529

20 พฤษภาคม 2556

วท.บ.

เทคโนโลยีการอาหาร

แผนกสามัญ

6

น.ส.นันทพันธ์ พุกประยูรรัตน์

NANTHAPHA

PUKTRAYOONRAP

31 มีนาคม 2529

8 กันยายน 2557

ศศ.บ.

อังกฤษสื่อสารธุรกิจ

แผนกสามัญ

7

น.ส.สุกัญญา

รักษาผล

SUKANYN

RUKSAPHOL

10 มิถุนายน 2536

2 พฤศจิกายน 2558

บช.บ.

การบัญชี

แผนกการบัญชี

8

นายนิรันดร์

ภูฆัง

NIRUN

POOKUNG

5 มกราคม 2532

10 ตุลาคม 2559

ค.อ.บ.

วิศวกรรมอุตสาหการ

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

9

นายวรวิทย์

พลอยแดง

WORAWITH

PLOYDANG

6 ตุลาคม 2519

11 ตุลาคม 2561

วท.บ.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล)

แผนกช่างยนต์

10

นายอิทธิพล

พันธุ

EITTIPON

PUNTHU

1 เมษายน 2536

15 พฤษภาคม 2561

คอบ.

วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

11

น.ส.หัทยา

สีพาไชย

HATTAYA

SIPACHAI

9 มีนาคม 2534

15 พฤษภาคม 2561

คอบ.

วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

12

นายธนากร

แก้วยง

TANAKORN

KAEWYONG

5 มิถุนายน 2522

17 ตุลาคม 2561

วท.บ.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

13

น.ส.เจติยา

แย้มสุข

JETIYA

YAMSUK

5 กรกฎาคม 2537

16 ตุลาคม 2562

คอ.บ.

อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

แผนกช่างไฟฟ้ากาลัง

14

นายสารวย

อันจันทึก

SAMRUAI

OANCHANTUEK

23 กุมภาพันธ์ 2537

1 พฤษภาคม 2562

ศษ.บ.

พลศึกษา

แผนกสามัญสัมพันธ์

15

น.ส.เกศมณี

ประสงค์อยู่

KETMANEE

PASONGYOU

27 ธันวาคม 2538

13 พฤษภาคม 2562

ค.บ.

ครุศาสตร์บัณฑิต/ภาษาอังกฤษ

แผนกสามัญสัมพันธ์

16

น.ส.ศิริลักษณ์ เปลี่ยนเนียม

SIRILUK

PLIANNIAM

16 พฤษภาคม 2538

5 มิถุนายน 2562

คอ.บ.

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกสามัญ
แผนกการขาย

รายละเอียดลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 น.ส.สุมาลี
รอดโพธิ์ทอง SUMALEE

วัน เดือน ปีเกิด

วันเดือนปีที่เริ่ม
ปฏิบตั ิงาน

วุฒิการศึกษา / สาขา
วุฒิการศึกษา/
สาขา

วิชาเอก

RODPOTHONG

7 ธันวาคม 2514

20 พฤษภาคม 2536

ปวส.

การตลาด

ปฏิบตั ิงานหน้าที่

จนท.งานวางแผนและงบประมาณ ,
จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
จนท.งานหลักสูตรการเรียนฯ ,
จนท.งานวัดผล
จนท.งานพัสดุ

2

นางสุกัญญา

นาคจารย์

SUKANYA

NAKJAN

24 ธันวาคม 2524

3 สิงหาคม 2547

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์

3

นางอัญชลี

สามชูศรี

UNCHALEE

SAMCHUSEE

7 มีนาคม 2521

3 สิงหาคม 2547

บธ.บ.

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

4

น.ส.จิตรา

เลิศสาราญ

JATTAR

LARTSOMRAN

27 สิงหาคม 2519

15 ตุลาคม 2550

บธ.บ.

การบริหารงานบุคคล

5

น.ส.สหฤทัย

อินทร์ประดับ

SHAHARUETAI INPRADUP

18 พฤศจิกายน 2534

23 มีนาคม 2558

ปวช.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

น.ส.ธนัญญา

นาคละออก

THANANYA

NAKLAOO

8 มิถุนายน 2539

4 มกราคม 2559

ปวส.

การบัญชี

7

น.ส.วรเวียร์

รอดมา

WORAWIA

RODMA

11 สิงหาคม 2536

3 กรกฎาคม 2560

ปวส.

การตลาด

8

น.ส.ขนิษฐา

ขาวเวียง

KHANITTHA

KHAOWIANG

25 ตุลาคม 2536

2 ตุลาคม 2560

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

9

น.ส.ศรีประภา

มั่งนคง

SREEPRAPA

MANKONG

12 มิถุนายน 2562

15 พฤศจิกายน 2560

บธ.บ.

10

น.ส.อมรรัตน์

จวงเจริญ

AMORNRAT

CHUANGCHAROEN 4 ตุลาคม 2529

5 กุมภาพันธ์ 2561

ปวส.

บริหารการจัดการ
(การจัดการทั่วไป)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด ,
จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จนท.งานบริหารงานทั่วไป ,
งานบุคลากร
จนท.งานปกครอง,งานสวัสดิพยาบาล
งานโครงการพิเศษฯ,
เจ้าหน้าที่งานการบัญชี

11

น.ส.กัญญาณัฐ

บุษกร

KANYANUD

BUDSAKORN

12 พฤศจิกายน 2561

บธ.บ.

การจัดการทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

5 พฤศจิกายน 2535

จนท.งานกิจกรรม, งานแนะแนว,
งานครูที่ปรึกษา
จนท.งานทะเบียน ,
งานเอกสารการพิมพ์
จนท.งานการเงิน

6. ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
เป้าหมายจานวนนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (ปีต่อไป)
รวมทั้งสิ้น 1,740 คน

1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง
ประเภทวิชา/สาขา
รวมทั้งสิ้น
1. ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
- สาขาวิชา/งาน ยานยนต์
- สาขาวิชา/งาน เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน ผลิตภัณฑ์
- สาขาวิชา/งาน เทคโนโลยีงานเชือ่ มฯ (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง
- สาขาวิชา/งาน ไฟฟ้ากาลัง (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชา/งาน อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
(ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกล
- สาขาวิชา/งาน เครื่องมือกล (ทวิภาคี)
2. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี
- สาขาวิชา/งาน การบัญชี (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน การตลาด
- สาขาวิชา/งาน การตลาด (ทวิภาคี)
- สาขาวิชา/งาน คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ
- สาขาวิชา/งาน ธุรกิจดิจิทลั (ทวิภาคี)
3. ประเภทวิชา อาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ
- สาขาวิชา/งาน อาหารและโภชนาการ
(ทวิภาคี)

หน่วย : คน

ภาคเรียนที่ 1/2563 (ปีต่อไป)
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ป.ตรี/ปทส.
ปีท1ี่ ปีท2ี่ ปีท3ี่ รวม ปีท1ี่ ปีท2ี่ รวม ปีท1ี่ ปีท2ี่
รวม
551 486 393 1,430 163 147 310
-

1,740

87
29
88
46

72
21
83
40

64
20
52
30

223
70
223
116

20
23
-

23
10
27
-

43
10
50
-

-

-

-

223
43
70
10
223
50
116

-

-

-

-

19

9

28

-

-

-

28

89
-

73
-

47
-

209
-

15

18

33

-

-

-

209
33

54
40
78
-

65
27
73
-

58
32
54
-

177
99
205
-

19
9
21
20

11
13
8
11

30
22
29
31

-

-

-

207
22
99
29
205
31

40

32

36

108

-

-

-

-

-

-

108

-

-

-

-

17

17

34

-

-

-

34

รวม
ทั้งสิ้น

2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น ทั้งปีการศึกษา (2563) รวมทั้งสิ้น
200
คน
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 200 คน
2.3 หลักสูตรเกษตรฯ ระยะสั้น - คน 2.5 หลักสูตร ปชด. - คน
2.2 หลักสูตรเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม) - คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด. - คน 2.6 หลักสูตรอื่นๆ - คน

7. ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
หลักสูตร
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. หลักสูตรระยะสั้น
ระบบการจัดการเรียนรู้
ระบบปกติ สถานศึกษาจัดการสอนวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดยให้ความรู้
ทางด้านทฤษฏีและฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา
ระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนและสถานศึกษาอาชีวศึกษาโดยสถานศึกษาจัดสอนวิชาพื้นฐานและวิชาชีพพื้นฐาน จัดการ
เรียนการสอนด้วยทฤษฎีที่จาเป็นและสอดคล้องต่อการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ส่วนสถาน
ประกอบการรับผิดชอบในการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน
สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

สาขางาน
สาขางาน
สาขางาน
สาขางาน
สาขางาน

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางาน การบัญชี
สาขางาน การตลาด
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอาหารและโภชนากร
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขางาน อาหารและโภชนาการ

ยานยนต์
เครื่องมือกล
ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ากาลัง
อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชา สาขางานที่เปิดสอน ระดับชั้น ปวส. ระบบปกติ และ ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาไฟฟ้า
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางาน เทคนิคยานยนต์
สาขางาน เครื่องมือกล
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์โลหะ
สาขางาน ไฟฟ้ากาลัง
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

สาขางาน การบัญชี
สาขางาน การตลาด
สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล

ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขางาน อาหารและโภชนาการ

8. ข้อมูลด้านงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการและแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
3.1 สรุปผลการใช้จา่ ยเงิน ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
หน่วย : บาท
ผลการใช้จ่ายเงินปีปจั จุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

แผนงาน/งบรายจ่าย

1. แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ (ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน)

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

5,857,144.05

914,100.00

29,990.19

439,997.45

7,241,231.69

1,354,560.00

-

-

-

1,354,560.00

- งบบุคลากร
- งบดาเนินงาน

1,309,560.00
45,000.00

2. แผนงานพืน้ ฐาน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน

4,502,584.05

914,100.00

29,990.19

- งบดาเนินงาน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น

2,663,700.00
,345,000.00
284,284.05
209,600.00

914,100.00

29,990.19

รวม

1. โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

26,494.45

-

2. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

149,991.99

-

3.
โครงการ
รณรงค์
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด

21,000

-

4. โครงการ
พัฒนา
รูปแบบและ
ยกระดับ
คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน
(Fix it
center)

5. โครงการ
ผลิต พัฒนา
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์
และ
บุคคลากร
ทางการ
ศึกษา

819,981.70

44,100.00

-

-

โครงการ
6. โครงการ
จัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

7.
โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน

117,600.00

22,923

-

-

8. โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรรมาภิ
บาลใน
สถานศึกษา

19,997

-

9. โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

10. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

30,000.00

13,107,909.30

-

-

รวมทั้งสิ้น
รวม

14,359,997.44

21,601,229.13

-

1,354,560.00

1,309,560.00
45,000.00

-

5,446,674.24

3,607,790.19
1,345,000.00
284,284.05
209,600.00

-

-

-

-

-

44,100.00

44,100.00

-

-

-

-

-

44,100.00

44,100.00

1,309,560.00
45,000.00

5,490,774.24

3,607,790.19
1,345,000.00
284,284.05
253,700.00

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

แผนงาน/งบ
รายจ่าย

3. แผนงานบูรณา
การ วิจัยและ
นวัตกรรม
- งบเงินอุดหนุน
4. แผนงานบูรณา
การป้องกัน
ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/
หุ่นยนต์

-

-

-

439,997.45

439,997.45

439,997.45

439,997.45

-

-

-

-

-

- งบรายจ่ายอื่น
5. แผนงานบูรณา
การพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาด
ย่อมสู่สากล
- งบรายจ่ายอื่น
6. แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน
- งบรายจ่ายอื่น

รวม

1. โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

-

-

2. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพอิสระใน
กลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

3. โครงการ
รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

4. โครงการ
พัฒนา
รูปแบบและ
ยกระดับ
คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it
center)

5. โครงการ
ผลิต พัฒนา
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์
และ
บุคคลากร
ทางการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. โครงการ
ลดปัญหา
การออก
กลางคัน

-

-

8. โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา

9. โครงการ
ขยายโอกาส
การศึกษา
วิชาชีพและ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ตลาดแรงงาน

10. โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

-

-

-

-

-

-

21,000.00

-

-

21,000.00

โครงการ
6. โครงการ
จัดหา
บุคลากร
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

149,991.99

-

-

-

-

-

-

-

-

149,991.99
-

-

-

-

-

117,600.00
117,600.00

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น
รวม

-

439,997.45

-

439,997.45

21,000.00

21,000.00

21,000.00

21,000.00

149,991.99

149,991.99

149,991.99

149,991.99

117,600.00

117,600.00

117,600.00

117,600.00

ผลการใช้จ่ายเงินปีปัจจุบัน (ปี 2562) ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต

แผนงาน/งบรายจ่าย

7. แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนา
การศึกษาเพื่อความ
ยั่งยืน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรายจ่ายอื่น
8. แผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
- งบรายจ่ายอื่น

1. โครงการ
ขยายและ
ยกระดับ
อาชีวศึกษา
ทวิภาคี

ปวช.

ปวส.

ระยะสั้น

สิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

รวม

-

-

-

-

-

26,494.45

-

26,494.45

-

-

-

-

-

-

-

2. โครงการ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพอิสระ
ในกลุ่ม
ผู้เรียน
อาชีวศึกษา

3.
โครงการ
รณรงค์
ป้องกัน
และ
แก้ไข
ปัญหายา
เสพติด

4. โครงการ
พัฒนา
รูปแบบและ
ยกระดับ
คุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it
center)

5. โครงการ
ผลิต พัฒนา
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
ครู คณาจารย์
และ
บุคคลากร
ทางการศึกษา

-

-

819,981.70

-

โครงการ
6. โครงการ
7. โครงการ
จัดหา
ลดปัญหาการ
บุคลากร
ออกกลางคัน
สนับสนุนเพื่อ
คืนครูให้
นักเรียน

-

819,981.70

-

-

-

22,923.00

8. โครงการ
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรรมาภิ
บาลใน
สถานศึกษา

9. โครงการขยาย
โอกาสการศึกษา
วิชาชีพและพัฒนา
ทักษะวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ตลาดแรงงาน

10. โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

-

30,000.00

13,107,909.30

14,007,308.45

14,007,308.45

30,000.00

13,107,909.30

13,137,909.30
869,399.15

13,137,909.30
869,399.15

-

-

19,997.00

19,997.00

19,997.00

19,997.00

22,923.00

-

-

-

19,997.00

19,997.00

รวมทั้งสิ้น
รวม

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชา
2. จัดการศึกษาตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และได้รับความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการเป็นจานวนมาก
3. อัตลักษณ์ของสถานศึกษาชัดเจนและทันสมัย
4. สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษามีความสะอาด ร่มรื่น และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5. มีระบบดูแลผู้เรียนที่ดี
6. มีความสัมพันธ์ ร่วมมือที่ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรบางสาขามีจานวนไม่เพียงพอ และมีภาระงานมาก
2. เครื่องมือ อุปกรณ์การเรียน ไม่ทันสมัยกับยุคดิจิทัล
3. จัดการศึกษาไม่ครบทุกสาขางาน เช่น แมคคาทรอนิกส์ โลจิสติกส์
4. การออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
โอกาส (Opportunities)
1. สถานศึกษาตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชน และแหล่ง
อุตสาหกรรม
2. การเดินทางสะดวก (รถเมล์ รถสองแถว รถมอเตอร์ไซด์)
3. การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ และครุภัณฑ์จากภายนอก
4. นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจในสายอาชีพเพราะเรียนจบแล้วมีงานทา
5. สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี (DVT) และทาความ
ร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา เนื่องจากความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)
1. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ
2. อาคารปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3. พื้นที่จากัดไม่สามารถขยายได้
4. ความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียนอ่อน และขาดการดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง

2.3 มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
มาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
มาตรฐานการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นครปฐม หมายความว่ า ข้ อ ก าหนดเกี ่ ย วกั บ
คุ ณ ลั ก ษณะคุ ณ ภาพ และมาตรฐานในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมิน
ผลและการประกันคุณภาพการจัดศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน
12 ประเด็น ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จานวน 3 ประเด็น
1.1 ด้านความรู้
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 6 ประเด็น
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2.6 ด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 2 ประเด็น
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน จานวน 1 ประเด็น
4.1 การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน

ส่วนที่ 3
ทิศทางและแนวทางการพัฒนา
การจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ทันต่อเทคโนโลยี
ตามความต้องการของสถานประกอบการ และชุมชน

ปรัชญา (Philosophy)

ความรู้เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้าเลิศเทคโนโลยี ดีเด่นวิชาชีพ

พันธกิจ (Mission)
1. จั ด การศึ ก ษาให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการ
ดารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง
ตามความพร้อม และศักยภาพของสถานศึกษา
2. ประสานความร่ว มมื อ กั บหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนในการใช้ บุ ค ลากร
ร่วมกัน
3. ระดมทรัพยากรด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
4. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
เป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผน และพัฒนาตนเอง
5. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
6. ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ผลิตเพื่อจาหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน

อัตลักษณ์ (Identity)

นวัตกรรมเด่น เน้นฝีมือ ยึดถือคุณธรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

บริการวิชาการ วิชาชีพ สู่ชุมชน

อัตลักษณ์สถานศึกษาคุณธรรม

ระเบียบวินัยงาม ความรับผิดชอบเสริม เติมจิตสาธารณะ

Road Map แผนงาน/โครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประกอบด้วย 7 พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตาม
ความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการดารงชีวิต
ตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง
ตามความพร้อม และศักยภาพของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 : สถานศึกษามีการสารวจหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการตลาดแรงงาน
1.1 สารวจความต้องการของสถานประกอบการในการพัฒนาและ/หรือ
เพิ่มเติมสมรรถนะในรายวิชาต่างๆ
1.2 โครงการเปิดสาขาวิชาใหม่
กลยุทธ์ที่ 2 : สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาเดิมอย่างต่อเนื่องหรือ
กาหนดรายวิชาใหม่ หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม
2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 3 : สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบัน
3.1 จัดให้ผู้เรียนดาเนินการบันทึกข้อมูลศูนย์เครือข่ายกาลังคน
อาชีวศึกษา (V-Cop)
3.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์งานเขียน
แบบและซีเอ็นซีร่วมกับสถานประกอบการ
3.4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

พันธกิจที่ 2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการใช้บุคลากรร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 4 : สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
4.1 โครงการประชุมสัมมนาครูฝึกในสถานประกอบการ และจัดทา
แผนการฝึกสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อยกระดับความร่วมมือจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4.2 โครงการเพิ่มปริมาณนักศึกษาระบบทวิภาคี
4.3 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 : สถานศึกษาจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาน
ประกอบการภาครัฐ และเอกชน ชุมชน
5.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
5.2 โครงการลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ
กลยุทธ์ที่ 6 : สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชน
6.1 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พันธกิจที่ 3 ระดมทรัพยากรด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
กลยุทธ์ที่ 7 : สถานศึกษาให้ทุกสาขางานจัดหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน
7.1 โครงการหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
7.2 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
7.3 โครงการศึกษาดูงาน

กลยุทธ์ที่ 8 : สถานศึกษาแสวงหาความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม
ชมรมสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการมอบ
ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และหรืออื่นๆ เพื่อใช้ในการจัด
การศึกษา
8.1 กิจกรรมมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู
8.2 โครงการระดมทรัพยากรในการจัดศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
8.3 โครงการศูนย์การเรียนรู้เฉพาะทางยานยนต์
พันธกิจที่ 4 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็น
พลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผน และพัฒนาตนเอง
กลยุทธ์ที่ 9 : สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนมีการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพสาหรับผู้เรียน
ทุกสาขางาน
9.1 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 10 : สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนเข้าฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ
ตามสาขางานที่เรียน
10.1 โครงการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
พันธกิจที่ 5 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 11 : สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกสาขางานออกบริการวิชาการ/วิชาชีพสู่
ชุมชน
11.1 โครงการอาชีวะอาสา
11.2 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน (Fix it center)
11.3 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน
11.4 โครงการตรวจสภาพรถยนต์ฟรีแก่ประชาชน
11.5 โครงการสัปดาห์วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 12 : สถานศึกษากาหนดให้ผู้เรียนนาความรู้มาบูรณาการจัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ได้จริง และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้
12.1 โครงการนาเสนอโครงการก่อนจบการศึกษา
12.2 โครงการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
12.3 โครงการสัปดาห์วิชาการ
12.4 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM –Education)
12.5 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 6 ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 13 : สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
13.1 โครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
13.2 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลเมืองไร่ขิง
13.3 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
13.4 โครงการธรรมศึกษาในสถานศึกษา
13.5 โครงการวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่
13.6 โครงการคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของแผนกวิชา
กลยุทธ์ที่ 14 : สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการกีฬาและ
นันทนาการ
14.1 โครงการแข่งขันกีฬาสี
14.2 โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส
14.3 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาตามแผนองค์การนักวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 15 : สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
15.1 โครงการปลูกป่าชายเลน
15.2 โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)
15.3 กิจกรรมจิตอาสาเราทาดีด้วยหัวใจ
15.4 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลิตชามจานจากวัสดุธรรมชาติ
15.5 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
15.6 โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แก้วน้า ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผลิตเพื่อ
จาหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 16 : สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งสานักงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
16.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา
16.2 โครงการเถ้าแก่น้อย
กลยุทธ์ที่ 17 : สถานศึกษา มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะอย่าง
ต่อเนื่อง
17.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

แผนงาน/โครงการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 12 ประเด็น

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ จานวน 3 ประเด็น
1.1 ด้านความรู้
1.1.1 โครงการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้
1.2.1 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา V-NET
1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.1 โครงการคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของแผนกวิชา
1.3.2 โครงการชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
1.3.3 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
1.3.4 โครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษา ตามแผนองค์การนักวิชาชีพ
1.3.5 โครงการจิตอาสา
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา จานวน 6 ประเด็น
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
2.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ
2.1.2 โครงการนาเสนอโครงการก่อนจบการศึกษา
2.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับสถานประกอบการ
2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
2.2.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร
2.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
2.3.1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
2.3.2 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
2.3.3 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์

2.4 ด้านการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
2.4.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
2.4.2 โครงการอาชีวะอาสา
2.4.3 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it
Center)
2.4.4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน
2.4.5 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.4.6 โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ
2.4.7 โครงการมอบทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู
2.5 ด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี
2.5.1 โครงการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
2.5.2 โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
2.5.3 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
2.5.4 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.6 ด้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2.6.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
2.6.2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จานวน 2 ประเด็น
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
3.1.2 โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
3.1.3 โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
3.1.4 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
3.1.5 โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
3.1.6 โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
3.2.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่น
ใหม่และหุ่นยนต์อาชีวะ
มาตรฐานที่ 4 การประกันคุณภาพภายใน จานวน 1 ประเด็น
4.1 การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน

แผนงาน/โครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาตามแผนองค์การนักวิชาชีพ
1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
2.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
2.2 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกาลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ
3.1 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร
3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3 โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในด้านการอาชีวศึกษา
4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือ เครื่องแบบ อุปกรณ์ฯ)
4.2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1
5.2
5.3
5.4

โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาตามแผนองค์การนักวิชาชีพ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลิตชามจานจากวัสดุธรรมชาติ
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แก้วน้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
6.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

แผนงาน/โครงการที่บรรจุตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.1 โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาตามแผนองค์การนักวิชาชีพ
1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
2.2 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2.3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี สิง่ ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
โครงการบริการวิชาการ วิชาชีพสู่ชุมชน
โครงการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
4.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือ เครื่องแบบ อุปกรณ์ฯ)
4.2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1
5.2
5.3
5.4

โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาตามแผนองค์การนักวิชาชีพ
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลิตชามจานจากวัสดุธรรมชาติ
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า ปิ่นโต แก้วน้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
6.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน

ส่วนที่ 4
กาหนดแผนงาน
เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ
ของวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

พันธกิจที่ 1 จัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่ อการ
ดารงชีวิตตามสภาพเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริงตามความพร้อม และศักยภาพของสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์ดังนี้
กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1 : สถานศึกษามีการ
สารวจหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชน สถาน
ประกอบการ ตลาด
แรงงาน

จานวนสาขางานที่มี
การจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ

2 : สถานศึกษามีการ
ปรับปรุงพัฒนา
รายวิชาเดิมอย่าง
ต่อเนื่องหรือกาหนด
รายวิชาใหม่ หรือกลุ่ม
วิชาเพิ่มเติม

ร้อยละของจานวน
สาขางานที่มีการ
พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชา
ต่างๆ

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

1. สารวจความต้องการของ
สถานประกอบการในการ
พัฒนาและ/หรือเพิ่มเติม
สมรรถนะในรายวิชาต่างๆ
2. โครงการเปิดสาขาวิชาใหม่

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

แผนกวิชา

-

-

10

20

20

-

-

-

-

-

แผนกวิชา

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะรายวิชาร่วมกับ
สถานประกอบการ

100

100

100

100

100

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ
แผนกวิชา

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

3 : สถานศึกษามีการใช้
เทคโนโลยีตอบสนอง
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน

ร้อยละของผูเ้ รียนที่
สามารถใช้เทคโนโลยี
ได้ทันกับยุคสมัย

1. จัดให้ผู้เรียนดาเนินการ
บันทึกข้อมูลศูนย์เครือข่าย
กาลังคนอาชีวศึกษา (V-Cop)
2. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์และ
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
(Wi-Fi)
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งานเขียนแบบและซีเอ็นซี
ร่วมกับสถานประกอบการ
4. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

งานศูนย์ข้อมูลฯ

80

80

85

85

85

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

งานศูนย์ข้อมูลฯ

20

40

40

40

40

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

แผนกวิชาช่างกล
โรงงาน

80

80

85

85

85

2,060,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 แผนกวิชา/งาน

พันธกิจที่ 2 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการใช้บุคลากรร่วมกัน
กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

4 : สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาระบบทวิภาคี
ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการ
จัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

จานวนผู้เรียนที่เรียนใน
ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา
งานในระบบทวิภาคี

1. โครงการประชุมสัมมนาครูฝึก
ในสถานประกอบการ และ
จัดทาแผนการฝึกสมรรถนะ
วิชาชีพ เพื่อยกระดับความ
ร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2. โครงการเพิ่มปริมาณนักศึกษา
ระบบทวิภาคี
3. โครงการนิเทศนักเรียน
นักศึกษา

5 : สถานศึกษาจัดทา
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับ
สถานประกอบการ
ภาครัฐ และเอกชน
ชุมชน

จานวนของสถาน
1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ประกอบการภาครัฐและ
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
เอกชนร่วมทาบันทึก
2. โครงการลงนามความร่วมมือ
ข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
(MOU) กับสถานศึกษา
ประกอบการ

6 : สถานศึกษามีการ
จานวนสถาน
สร้างเครือข่ายกับ
ประกอบการที่เข้าร่วม
สถานประกอบการทั้ง เครือข่าย
ภาครัฐและเอกชน

1. โครงการขยายและยกระดับ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เป้าหมาย (Target) ปี %
2563 2564 2565

งบประมาณ (Budget)

2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

20,000 20,000

20,000

ผู้รับผิดชอบ

50

50

50

50

50

20,000

20,000

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

แผนกวิชา

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

แผนกวิชา

50

70

80

100

100

28,000

28,000

28,000 28,000

28,000

งานความร่วมมือ

80

80

80

80

80

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

งานความร่วมมือ

70

70

70

70

70

26,500

30,000

30,000 30,000

30,000

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี

พันธกิจที่ 3 ระดมทรัพยากรด้านการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

7 : สถานศึกษาให้ทุก
สาขางานจัดหา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งใน
ประเทศและหรือ
ต่างประเทศร่วม
พัฒนาผู้เรียน

จานวนสาขางานทีม่ ี
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
ด้านภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น/
ความรู้ทางวิชาชีพแก่
ผู้เรียน

1. โครงการหาผู้เชี่ยวชาญ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียน
2. โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
3. โครงการศึกษาดูงาน

8 : สถานศึกษาแสวงหา
ความร่วมมือ
ช่วยเหลือจากบุคคล
ชุมชน สมาคม ชมรม
สถานประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการมอบทุน
การศึกษา วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และหรืออื่นๆ เพื่อใช้
ในการจัดการศึกษา

- จานวนผู้เรียนทีไ่ ด้รับ 1. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใน
ทุนการศึกษาจาก
วันไหว้ครู
บุคคลและหน่วยงาน 2. โครงการระดมทรัพยากรใน
ภายนอก
การจัดศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
- จานวนวัสดุ อุปกรณ์
ภายนอก
ครุภณ
ั ฑ์ และ/หรือ
3. โครงการศูนย์การเรียนรู้
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจัด
เฉพาะทางยานยนต์
การศึกษา

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

ผู้รับผิดชอบ

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

100

100

100

100

100

74,000

75,000

75,000

75,000

75,000

80
100

85
100

90
100

90
100

90
100

50,000
210,000

50,000
210,000

50,000
220,000

50,000
220,000

50,000 แผนกวิชาสามัญ
220,000 แผนกวิชา

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

80

80

80

80

80

-

-

-

-

-

งานแนะแนว
อาชีพฯ
แผนกวิชา

-

50

50

100

100

-

-

-

-

-

แผนกวิชา

แผนกวิชา

พันธกิจที่ 4 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็นพลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผน และพัฒนาตนเอง
กลยุทธ์
(Strategy)
9 : สถานศึกษาจัดให้
ผู้เรียนมีการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
สาหรับผู้เรียนทุก
สาขางาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ี
1. โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพของแต่ละสาขา
งาน

10 : สถานศึกษาจัดให้
ร้อยละของผูเ้ รียนทีไ่ ด้
ผู้เรียนเข้าฝึก
ฝึกประสบการณ์จริงใน
ประสบการณ์จริงใน สถานประกอบการ
สถานประกอบการ
ตามสาขางานที่เรียน

1. โครงการฝึกงาน/ฝึกอาชีพใน
สถานประกอบการ

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

งานวัดผลและ
ประเมินผล

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

งานอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
แผนกวิชา

พันธกิจที่ 5 เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
กลยุทธ์
(Strategy)
11 : สถานศึกษาจัดให้
ผู้เรียนทุกสาขางาน
ออกบริการวิชาการ/
วิชาชีพสู่ชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

จานวนผู้เรียนทุกสาขา 1. โครงการอาชีวะอาสา
งานนาความรู้
2. โครงการพัฒนารูปแบบและ
ความสามารถไปบริการ
ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อม
วิชาการ/วิชาชีพสู่ชุมชน
สร้างเพื่อชุมชน (Fix it
center)
3. โครงการตรวจสภาพรถยนต์ฟรี
แก่ประชาชน
4. โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพสู่ชุมชน
5. โครงการสัปดาห์วิชาการ

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

80
80

80
80

90
90

90
90

90
90

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งานโครงการ
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พิเศษและบริการ
ชุมชน

80

80

90

90

90

54,000

54,000

54,000

54,000

54,000

80

80

90

90

90

54,000

54,000

54,000

54,000

54,000

งานโครงการ
พิเศษและบริการ
ชุมชน
แผนกวิชา

80

80

90

90

90

33,000

35,000

35,000

35,000

35,000

แผนกวิชาสามัญฯ

กลยุทธ์
(Strategy)
12 : สถานศึกษา
กาหนดให้ผู้เรียนนา
ความรู้มาบูรณาการ
จัดทานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ได้
จริง และสามารถต่อ
ยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

ร้อยละของผูเ้ รียนที่
1. โครงการนาเสนอโครงการก่อน
สามารถจัดทานวัตกรรม จบการศึกษา
สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ได้จริง 2. โครงการจัดประกวดโครงงาน
และสามารถต่อยอดสู่
วิทยาศาสตร์
เชิงพาณิชย์ได้
3. โครงการสัปดาห์วิชาการ
4. โครงการสะเต็มศึกษา (STEM
–Education)
5. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และ
หุ่นยนต์อาชีวศึกษา

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

80

85

90

90

90

35,000

37,000

37,000

37,000

37,000

80

85

90

95

95

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

งานพัฒนา
หลักสูตรฯ
แผนกวิชาสามัญฯ

80
80

85
85

90
90

90
90

90
90

33,000
2,000

35,000
2,000

35,000
2,000

35,000
2,000

35,000
2,000

แผนกวิชาสามัญฯ
แผนกวิชาสามัญฯ

80

80

85

85

85

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งานวิจัยฯ

พันธกิจที่ 6 ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

13 : สถานศึกษาจัดให้มี
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านการ
ทานุบารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี

ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านการทานุ
บารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณี

1. โครงการชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
2. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
3. โครงการสถานศึกษาคุณธรรม
4. โครงการธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา
5. โครงการวันภาษาไทย และวัน
สุนทรภู่
6. โครงการคุณธรรมตามอัตลักษณ์
ของแผนกวิชา

90

90

90

90

90

188,000 190,000 190,000 190,000 190,000 งานกิจกรรมฯ

90
90
80

90
95
80

90
100
85

90
100
85

90
100
85

10,000
15,000
15,000

10,000
15,000
15,000

10,000
15,000
15,000

10,000
15,000
15,000

10,000
15,000
15,000

งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
แผนกวิชาสามัญ

80

80

80

80

80

8,000

8,500

9,000

9,000

9,000

แผนกวิชาสามัญ

80

80

80

80

80

-

-

-

-

-

1. โครงการแข่งขันกีฬาสี
2. โครงการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาตามแผนองค์การนัก
วิชาชีพ
3. โครงการกิจกรรมวันคริสต์มาส

90
80

90
80

90
80

90
80

90
80

80

85

90

95

95

14 : สถานศึกษาจัดให้มี
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านการ
กีฬาและนันทนาการ

ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านการกีฬา
และนันทนาการ

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

แผนกวิชา

180,000 180,000 190,000 190,000 190,000 งานกิจกรรมฯ
108,000 110,000 110,000 110,000 110,000 งานกิจกรรมฯ

5,000

8,000

8,000

9,000

9,000

แผนกวิชาสามัญ

กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด
(KPI)

15 : สถานศึกษาจัดให้มี
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของผูเ้ รียนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)
1. โครงการปลูกป่าชายเลน
2. โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big
Cleaning Day)
3. กิจกรรมจิตอาสา
4. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
5. โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้า
ปิ่นโต แก้วน้า ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
6. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลิตชามจานจากวัสดุ
ธรรมชาติ

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

80
80

80
80

90
90

90
90

90
90

20,000
5,000

20,000
5,000

20,000
5,000

20,000
5,000

20,000
5,000

งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ

80
80
80

80
80
80

90
80
80

90
80
80

90
80
80

-

-

-

-

-

งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ
งานกิจกรรมฯ

80

80

90

90

90

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

แผนกวิชาช่างกล

พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ผลิตเพื่อจาหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
กลยุทธ์
(Strategy)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการ / กิจกรรม
(Initiative)

เป้าหมาย (Target) ปี %

งบประมาณ (Budget)

2563 2564 2565 2566 2567

2563

2564

2565

2566

2567

ผู้รับผิดชอบ

16 : สถานศึกษา ส่งเสริม จานวนสานักงานศูนย์
สนับสนุน ให้มีการ บ่มเพาะผู้ประกอบการ
จัดตั้งสานักงาน
อาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา

1. โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
สานักงานศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
2. โครงการเถ้าแก่น้อย

80

80

80

80

80

21,600

-

16,000

-

-

งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าฯ

50

60

70

70

70

33,000

55,000

68,000

73,000

73,000

17 : สถานศึกษา มีการ จานวนของผู้เรียนทีม่ ี
ดาเนินโครงการ/
รายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์
บ่มเพาะอย่าง
ต่อเนื่อง

1. โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษา

70

70

75

75

75

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 งานส่งเสริม
ผลิตผลการค้าฯ

แผนกวิชา

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 5
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
5.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
5.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา
1. กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
4. กากับ ติดตาม การดาเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
6. เสนอแนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
7. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทัง้ สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น
9. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานประจาปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน
10. แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ อนุกรรมการเพื่อดาเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ
5.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้บริหารสูงสุด สถานศึกษา มีหน้าที่ และความรับผิดชอบบังคับ
บัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม
กากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ
1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานวินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งที่ได้รับมอบอานาจสัญญาในราชการของ
สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ ตามที่ได้รับมอบอานาจ
14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา มีหน้าที่ และความรับผิดชอบรองจากผู้อานวยการสถานศึกษา
โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหารกิจกรรมของ
สถานศึกษา การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลการบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจาก
ผู้อานวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ
1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและวัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา
3. จัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย
5. จัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น ๆ
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้งการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
8. จัดทามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและ
ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1.3 ครู - อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ
ครู - อาจารย์
1. เตรียมการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการสอน สอนซ่อมเสริม การใช้สื่อ การ
ตรวจสอบ จุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน การวัดผลประเมินผล
2. สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตร เต็มความสามารถ
3. สอนซ่อมเสริมตามตารางสอนซ่อมเสริม
4. กวดขันและติดตามให้นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอ
5. จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
6. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7. วัดและประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริงอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
8. จัดทาเอกสารธุรการในชั้นเรียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และส่งให้ผู้บริหารตรวจตามกาหนด
9. จัดทาข้อมูลนักเรียนที่รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน เช่นประวัติส่วนตัว สถิติการมาเรียน พฤติกรรม
ต่างๆ สุขภาพอนามัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10. มีแผนปรับปรุง แก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของนักเรียน
11. ปฏิบัติตามแผนงาน/ โครงการ / กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย / ที่รับผิดชอบให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
12. นิเทศและให้คาปรึกษาแนะนา ซึ่งกันและกัน

13. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และข้อตกลงของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะตามที่กาหนดไว้ในปฏิทินประจาปี
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารวิทยาลัย
บุคลากรอื่น ๆ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มอบหมายจนเกิดประโยชน์กับการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีระเบียบวินัย
สุภาพ นอบน้อม เรียบร้อย มีความสุขสบาย ร่วมมือซึ่งกัน เสียสละ และพร้อมที่จะพัฒนาตนสู่ความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ
5.1.4 ผู้ปกครองและชุมชน
1. ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งด้านความรู้และทุนทรัพย์
2. สนับสนุนโยบายของสถานศึกษาโดยการดูแลบุตรหลานให้ประพฤติตนในทางที่ส่งเสริมผลการ
เรียนของตน
3. แสวงหาความร่วมมือกับชุมชนในสิ่งที่สามารถสนับสนุนกิจการใด ของสถานศึกษา
4. กระตุ้นให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
5. เป็นผู้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา
6. ส่งเสริมให้มีส่วนช่วยดูแลรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ของสถานศึกษาและปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ
ของสถานศึกษา
7. ประชาสัมพันธ์ผลงานและความสาเร็จของสถานศึกษาให้ชุมชนได้ทราบ
8. ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครู เพื่อช่วยเหลือในการดาเนินงานของสถานศึกษา
9. สร้างความเชื่อมั่นในการดาเนินงานของสถานศึกษาแก่บุคคลทั่วไป

5.2 แผนกากับ ตรวจสอบ รายงาน
รายการ
1. ด้านการพัฒนาผู้เรียนและผู้สาเร็จการศึกษา
วิชาชีพ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกี่ยวข้อง

- ฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
การสอน
- ฝ่ายพัฒนากิจการ
- งานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษา
- แผนกวิชา
- งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- งานครูที่ปรึกษา
- งานแนะแนวอาชีพและการ
จัดหางาน
- งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี

2. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ - ฝ่ายวิชาการ
สอน

- งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
- แผนกวิชา

3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายวิชาการ

- งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
- แผนกวิชา
- งานครูที่ปรึกษา

4. ด้านการบริการวิชาชีพสู่สังคม

- ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายวิชาการ

- งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน
- แผนกวิชา

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เกี่ยวข้อง

5. ด้านการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัย

- ฝ่ายแผนงานและ
ความร่วมมือ
- ฝ่ายวิชาการ

- งานวิจัย พัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์
- แผนกวิชา

6. ด้านภาวะผู้นาและการจัดการ

- ฝ่ายบริหารทรัพยากร - งานวางแผนและงบประมาณ
- ฝ่ายแผนงานและ
- งานบริหารงานทั่วไป
ความร่วมมือ
- งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
- ฝ่ายวิชาการ
และประกอบธุรกิจ
- แผนกวิชา
- งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
- งานบุคลากร
- งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ภาคผนวก

ประมวลภาพกิจกรรม

“การสอบมาตรฐานวิชาชีพ”

“กิจกรรมกีฬาสี”

“การประชุมผู้ปกครอง”

พิธีไหว้ครู”

“การสอบธรรมศึกษา”

“การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน”

“การออกหน่วย Fix it center”

“พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา”

“กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ”

“การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง”

“วันสาคัญของชาติ 5 ธันวาคม”

“การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง”

“วันครูแห่งชาติ”

“จิตอาสาวันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

“พิธีถวายพระพรชัยมลคล ร. 10”

“การอบรมคุณธรรมจริยธรรม”

“กิจกรรมงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง”

“การประชุมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการและผู้ปกครองนักศึกษา”

