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3.  การด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

3.1  ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 3.1.1  ปรัชญา 

ปรัชญา 

“วินัยเด่น     เน้นคุณธรรม     น าวิชาการ     ช านาญงานฝีมือ” 

 
 3.1.2  วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการจัดการอาชีวศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานด้านอาชีวศึกษา 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

 
 3.1.3  พันธกิจ 

พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกระดับตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสนองความต้องการของ

ชุมชนตลาดแรงงาน เสรีประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนองความต้องการ

ของชุมชน 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยจัดการเรียนการสอนวิชาชีพอย่างหลากหลาย เพ่ือให้เกิด

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 3.1.4  อัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์ 

“ทักษะเยี่ยม” 

  
3.1.5  คุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 

“พอเพียง มีระเบียบวินัย รักษาสมบัติส่วนรวม” 
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 3.1.5  รายจ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

รายจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ
ส าหรับการเรียนการสอน 

5,143,862.00 25.15 งบด าเนินการ = 
20,448,952.27 บาท 

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการ
วิชาการ วิชาชีพ หรือท าประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม 

1,043,720.00 5.1 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดท า การประกวด การแสดง โครงการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

1,115,175.00 5.45 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการ
ด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1,309,520.00 6.4 

 
  3.1.5.1  ตารางแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                               

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1. งบด าเนินงาน 
   1.1 งบด าเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี)  

- ปวช. 1,128,235.00 
- ปวส. 1,407,106.00 
- ระยะสั้น 1,120,000.00 

   1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,844,000.00 
2. งบเงินรายได้สถานศึกษา  
   2.1 งบด าเนินงาน (ของแผนงาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี) 2,430,620.39 
   2.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,657,478.88 
3. งบเรียนฟรี 15 ปี : ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน) 
   3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 1,659,652.00 
   3.2 ค่าหนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6,947,720.00 
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  3.1.5.1  ตารางแสดงงบด าเนินการของสถานศึกษา (ต่อ)                                                                                                                                                                                               

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
4. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ) 
   4.1 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา 

683,000.00 

   4.2 โครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือ
ชุมชน (Fix It Center) 

520,000.00 

   4.3 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพ้ืนฐานอาชีพ 100,000.00 
   4.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 140,000.00 
   4.5 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนเรียนร่วม (ทวิศึกษา) 57,000.00 
   4.6 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)(แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) 

96,900.00 

   4.7 โครงการพัฒนาอาชีพต่อยอดอาชีพประชากรวัยแรงงาน
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ และผู้สูงอายุ 

314,000.00 

   4.8 โครงการวิจัยและพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม 

105,000.00 

   4.9 เงินอุดหนุนกิจกรรมองค์การวิชาชีพพาณิชยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ อ านวยการ และอาชีพเฉพาะทาง 

18,000.00 

   4.10 โครงการอาชีวะอาสาร่วมกับกรมการขนส่งทางบก 220,240 
รวมงบด าเนินการทั้งสิ้น 20,448,952.27 
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3.2  การพัฒนาการจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งล่าสุด แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 
1) ควรปรับปรุงด้านสถานที่รอบบริเวณวิทยาลัยฯ ให้มี
ความสวยงาม ที่พักผ่อนอย่างเหมาะและเพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน นักศึกษา 

จัดท าโครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ โดยการมีส่วนร่วม
ของครู และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา และผู้เรียน 

2) ควรมีการติดตามผู้เรียนที่ไม่เข้าเรียนตามรายวิชาที่
ลงทะเบียน 

มีการจัดระบบดูแลเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา โดย
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ครูที่ปรึกษาเฝ้าระวังนักเรียน 
นักศึกษาท่ีรับผิดชอบ 

3) ควรมีการประสานงานกับผู้ปกครองแก้ปัญหาการไม่
เข้าเรียน 

มีการจัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันดูแลผู้เรียน 

4) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาในการ
สื่อสาร ทั้งด้านการฟัง การพูดและการเขียน 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ อยู่
ในกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้น
เรียน 

5) ควรมีการตรวจหาสารเสพติดให้กับผู้เรียน มีการจัดตรวจในกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะ 
การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2558 
1) ควรจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ในลักษณะของรายงานประจ าปี (Year 
Book Report) 

จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี อย่างต่อเนื่อง 

2) ควรจัดท าข้อมูลด้วยรูปแบบวิจัย 5 บท และด าเนินการ
ตามกระบวนการ PDCA 

จัดท าโครงการอบรมการเขียนรายงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  

3) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาตาม      
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้น
ยิ่งขึ้น 

จัดท าโครงการพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ       
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของครู บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2555 
1) ควรส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันผลงาน นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนให้พัฒนายิ่งขึ้น ต่อยอดในระดับ
อุตสาหกรรม 

มีการจัดกิจกรรม นิทรรศการ จัดประกวด และเผยแพร่
สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ งานวิจัย สื่อการเรียน
การสอน ทั้งในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา   
ให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา มีจิตอาสา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
ระดับชาติต่อไป 

2) ควรส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ครู 
อาจารย์สร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจัยให้มากขึ้น และน าไปใช้ประโยชน์ในระดับที่
สูงขึ้นไป 

จัดท าโครงการอบรมครู ในเรื่องการจัดท างานวิจัยใน  
ชั้นเรียน และเชิญชวนให้ครูผู้สอนทุกคนส่งผลงานวิจัย 
เพ่ือรับคัดเลือกในการน าเสนอผลงานวิจัย ในโครงการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

 


