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บทนํา 
 

1. ประวตัวิทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
 
 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาไดถื้อปี  2481  เป็นปีของการเร่ิมตน้ของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  
ซ่ึงก่อนปี  2480  เดิมเป็นโรงเรียนท่ีเรียกว่า  “ โรงเรียนประถมช่างไม ้”  โรงเรียนน้ีเป็นแผนกหน่ึงของ
โรงเรียนประชาบาลวดัสระแกว้  ตาํบลในเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  รับนกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  
4  เพื่อเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  และประถมศึกษาปีท่ี  6  วิชาท่ีเรียนมีวิชาช่างไม ้ และวิชาสามญั  
เม่ือแรตั้ง  โรงเรียนน้ีอยูไ่ดด้ว้ยเงินการประถมศึกษา  นกัเรียนสอบไล่ไดช้ั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  นบัว่าจบ
ชั้นประถมอยา่งสมบูรณ์ 
 พ.ศ.  2480  ไดแ้ยกการเรียนการสอนออกเป็นเอกเทศ  เพราะมีการเปล่ียนแผนการศึกษาใหม่ 
แต่ยงัคงทาํการสอนอยูใ่นสถานศึกษาเดิม  คือบริเวณโรงเรียนวดัสระแกว้ปัจจุบนั  และสอนตามหลกัสูตร
ฉบบัสงัเขปของกระทรวงธรรมการตลอดมา 
 พ.ศ.  2481  ทางราชการไดจ้ดัตั้งโรงเรียนอาชีพการช่างประเภทต่าง ๆ  ข้ึน   ทุกจงัหวดั   เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพการช่างใหเ้จริญรุ่งเรืองข้ึน  และทางราชการมีความจาํเป็นตอ้งจดัการศึกษาประเภทน้ีใหเ้ป็น
ปึกแผ่น  จึงได้สั่งยุบโรงเรียนประถมช่างไมเ้ดิมเสีย  และตั้งโรงเรียนประถมอาชีพช่างไมข้ึ้น  โดยใช้
สถานท่ีโรงเรียนฝึกหดัครูประกาศนียบตัรจงัหวดั  และไดย้า้ยโรงเรียนฝึกหดัครูประกาศนียบตัรจงัหวดั  ไป
อยู่ท่ีอาํเภอโนนวดั  (ปัจจุบันคืออาํเภอสูงเนิน)  เป็นสถานท่ีเล่าเรียน  โรงเรียนน้ีข้ึนตรงต่อจังหวัด
นครราชสีมา  และทาํการเปิดเรียน  ณ  สถานศึกษาแห่งใหม่  เม่ือวนัท่ี  1  สิงหาคม   2481 
 พ.ศ.  2482  โรงเรียนประถมศึกษาช่างไม  ้ เปล่ียนช่ือเป็น  โรงเรียนช่างไมน้ครราชสีมา  รับ
นกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4  เขา้เรียนต่อในชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ปีท่ี  1  (แผนกช่างไมฝี้มือ) 
และต่อมาโรงเรียนเปิดทาํการสอนในระดบัชั้นประโยคมธัยมศึกษาตอนปลาย  (แผนกช่างไมป้ลูกสร้าง)  
หลกัสูตร  3  ปีข้ึนไป  โดยรับนกัเรียนท่ีสอบไล่ไดช้ั้นประโยคมธัยมอาชีวศึกษาตอนตน้  (แผนกช่างไมฝี้มือ)  
และสอบไล่ไดช้ั้น  ม.3  (ป.6 ปัจจุบนั)  เขา้เรียนต่อในชั้นมธัยมอาชีวศึกษาตอนปลายปีท่ี 1  (แผนกช่างไม้
ปลูกสร้าง)  เม่ือสาํเร็จการศึกษาแลว้จะไดรั้บประกาศนียบตัรประโยคมธัยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2499  เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่จากโรงเรียนช่างไม้นครราชสีมา  เป็นโรงเรียนการช่าง
นครราชสีมา 
 พ.ศ.  2501  โรงเรียนไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดการสอนในระดบัประโยคมธัยมอาชีวศึกษาชั้นสูง  (แผนก
ช่างไมแ้ละก่อสร้าง)  หลกัสูตร  3  ปี  โดยรับนกัเรียนท่ีสอบไล่ไดช้ั้นประโยคมธัยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปีท่ี  1  
(แผนกช่างไมแ้ละก่อสร้าง) 
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 พ.ศ.  2502  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ  ส.ป.อ.  ให้โรงเรียนอยู่ในโครงการฝึก
ช่างฝีมือ  ท่ีจดัข้ึนในประเทศไทย  เพื่อผลิตช่างฝีมือในระดบักลาง  ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในดา้นอุตสาหกรรม  โดยช่วยเหลือทั้งในดา้นการเงิน  อุปกรณ์การสอน  และเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ  ดังนั้นโรงฝึกงานช่างไมจึ้งถูกดัดแปลงตามโครงการน้ีให้เป็นโรงฝึกงานท่ีสามารถใช้
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัรท่ีใชไ้ฟฟ้าได ้
 พ.ศ.  2504  กรมอาชีวศึกษาไดเ้ปิดรับนกัเรียนท่ีสาํเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  เขา้ศึกษาต่อใน
ชั้นมธัยมอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกต่าง ๆ  คือ  ช่างก่อสร้าง  ช่างไฟฟ้า  ช่างวิทยแุละโทรคมนาคม  ช่างกล
โรงงาน  และช่างเช่ือมและโลหะแผน่  หลกัสูตร  3  ปี  ไดป้ระกาศนียบตัรมธัยมศึกษาปีท่ี  6  (มศ.6) 
 พ.ศ.  2510  ไดรั้บคดัเลือกเขา้โครงการเงินกูเ้พื่อพฒันาอาชีวศึกษา  โดยเร่ิมตั้งแต่  ปี พ.ศ.2510 - พ.ศ.  
2515  โดยไดรั้บปรับปรุงอาคารเรียนอุปกรณ์การสอน  และอ่ืน ๆ 
 พ.ศ.  2513  เปล่ียนช่ือจากโรงเรียนการช่างนครราชสีมา  เป็น “ โรงเรียนเทคนิคนครราชสีมา ”   
 พ.ศ.  2519  ไดย้กฐานะเป็น  “ วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา ”  ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือใหม่อีกเป็น 
  “ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมาวิทยาเขต  1 ”   เน่ืองจากตอ้งรวมกบัโรงเรียนการช่างสตรี  ท่ีเป็นวิทยาลยั
อาชีวศึกษาวิทยาเขต  2 
 พ.ศ.  2521  กระทรวงศึกษาธิการได้แยกวิทยาลยัอาชีวศึกษาทั้ง  2  วิทยาเขตออกจากกัน  โดย
วิทยาลยัอาชีวศึกษาวิทยาเขต  2  เป็น  วิทยาลยัอาชีวศึกษาจนถึงปัจจุบนั  ส่วนวิทยาลยัอาชีวศึกษาวิทยาเขต  1 
เปล่ียนช่ือเป็น  วิทยาลยัช่างอุตสาหกรรมนครราชสีมา  ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2521 
 พ.ศ.  2522  กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ปล่ียนช่ือ  จากวิทยาลยัช่างอุตสาหกรรมนครราชสีมา  เป็น 
วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม  2522  มาจนถึงปัจจุบนั 
 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาปัจจุบนั  ตั้งอยู่เลขท่ี  508  ถนนสุรนารี  ตาํบลในเมือง  อาํเภอเมือง  
จงัหวดันครราชสีมา  30000  มีพื้นท่ี  42  ไร่  1  งาน  96  ตารางวา 
 จดัการศึกษา  2  ประเภทวิชา  คือ  อุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม  ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
(ปวช.)  และประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) และหลกัสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยบีณัฑิต (ทลบ.)   
เปิดปีการศึกษา 1/2556) 
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2. จาํนวนนักศึกษาแต่ละสาขาวชิา 
 

จํานวนนักเรียน –  นักศึกษา 
ภาคเรียนที ่ 1  ปีการศึกษา  2555 
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 

               แผนก          นักศึกษาชาย         นักศึกษาหญงิ       รวมทั้งส้ิน  (คน) 
เคร่ืองกล 743 4 747 
เคร่ืองมือกลและซ่อมบาํรุง 445 7 452 
เขียนแบบเคร่ืองกล 310 43 353 
เทคนิคการผลิต 303 2 305 
โลหะการ 381 8 389 
ไฟฟ้ากาํลงั 819 12 831 
อิเลก็ทรอนิกส์ 582 147 729 
แมคคาทรอนิกส์ 255 15 270 
ก่อสร้าง 310 20 330 
สถาปัตยกรรม 76 31 107 
เทคนิคอุตสาหกรรม 181 6 187 
โยธา 126 5 131 
พาณิชยกรรม 88 377 465 

รวม 4,619 677 5,296 

 
ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  20  กรกฎาคม  2555 

งานทะเบียน 
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3. จาํนวนบุคลากร  
 

บุคลากรวทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  ปี  2555 
 

บุคลากร จํานวน  (คน) 
ผูบ้ริหาร 5 
ครูประจาํ 110 
ครูช่วยราชการ 1 
ขา้ราชการพลเรือน 2 
พนกังานราชการ 3 
ลูกจา้งชัว่คราว 57 
ลูกจา้งประจาํ 16 
ครูอตัราจา้ง 106 

รวม 300 

 
 

ขอ้มูล  ณ  วนัท่ี  11  ธนัวาคม  2555 
งานบุคลากร 

 

4. ผู้บริหารปัจจุบัน 
 
 1.  นายวีระชยั  ไตรศกัด์ิ  ผูอ้าํนวยการ 
 2.  นายเวชยนัต ์  อินทร์ช่าง  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 3.  นายประยรู  ป้องสีดา  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 4.  นายเฉลิมชยั  สุภานนัท ์  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันากิจการนกัเรียนฯ 
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วสัิยทศัน์  (VISION) 
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 
วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา  มุ่งสู่ความเป็นเลิศการจดัการอาชีวศึกษา  และสร้างผูป้ระกอบการใหม่ท่ีมี
สมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตั้งแต่ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง  และระดบัปริญญาตรีเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติัการ  ให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน  ไดต้ามมาตรฐาน
วิชาชีพ  พฒันาการวิจยั  นวตักรรมส่ิงประดิษฐ ์  
 

พนัธกจิ  (MISSION) 
วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 
พนัธกิจท่ี  1  :  จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐานการอาชีวศึกษา 
พนัธกิจท่ี  2  :  พฒันาชุมชน  สงัคม 
พนัธกิจท่ี  3  :  ส่งเสริมการวิจยั ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรมและเทคโนโลยดีา้นอาชีพ 
พนัธกิจท่ี  4  :  พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ในการดาํเนินการ 
 

พนัธกจิที ่ 1  :  จัดการศึกษาวชิาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
เป้าประสงค์  :  ผูเ้รียนไดเ้รียนวิชาชีพตามท่ีตอ้งการอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานการอาชีวศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal)  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพ่ือความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 
กลยุทธ์ที ่ 1  :  พฒันาผู้เรียนด้านวชิาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  1  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสะสม 2.00 ข้ึนไป  
 ตวับ่งช้ีท่ี  2  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ท่ีมีต่อคุณภาพของ
ผูเ้รียน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไป  

  ตวับ่งช้ีท่ี  5  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติข้ึนไปในกลุ่มวิชาภาษาองักฤษ 

  ตวับ่งช้ีท่ี  6  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีผา่นเกณฑก์ารทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ
หรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง 

  ตวับ่งช้ีท่ี  7  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรเทียบกบัแรกเขา้ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  8  ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ

ภายใน 1 ปี 
  ตัวบ่งช้ีท่ี  9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือ

ผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที ่ 2  :  พฒันาชุมชน สังคม 
  ตวับ่งช้ีท่ี  10  ระดบัคุณภาพในการใชแ้ละพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของสถานประกอบการหรือประชาคมเซียน 
  ตวับ่งช้ีท่ี  11  ระดบัคุณภาพในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้รายวิชา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  12  ระดบัคุณภาพในการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  13  ระดบัคุณภาพในการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  14  ระดบัคุณภาพในการฝึกงาน 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555-2558)     วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

   
 
 กลยุทธ์ที ่ 3  :  ส่งเสริมพฤติกรรมทีด่ีของนักศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  15  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย์

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และทะนุบาํรุงศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรม 

  ตวับ่งช้ีท่ี  16  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
  ตวับ่งช้ีท่ี  17  ระดบัคุณภาพในการส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  18  ระดบัคุณภาพในการปลูกฝังจิตสาํนึกดา้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พนัธกจิที ่ 2  :  พฒันาชุมชน  สังคม 
 เป้าประสงค์  :  ผูเ้รียนและสถานศึกษาใหบ้ริการวิชาการและวิชาชีพท่ีเกิดจากการเรียนการสอน ทาํนุบาํรุง

และส่งเสริมศิลปะวฒันธรรมของชุมชน เพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal)   :  อาชีวศึกษาพฒันา 
 
 กลยุทธ์ที ่ 4  :  บริการวชิาการและวชิาชีพสู่สังคม 
  ตวับ่งช้ี  19  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

 
 
 พนัธกจิที ่ 3  :  ส่งเสริมการวจัิย ส่ิงประดิษฐ์ นวตักรรมและเทคโนโลยด้ีานอาชีพ 
 เป้าประสงค์  :  ให้มีการสร้าง  และพฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ ์ งานวิจยั  และโครงงาน  ท่ีเกิดจากการ

เรียนการสอน เพื่อนาํไปใชพ้ฒันาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ และการพฒันาชุมชน ทอ้งถ่ินและ
ประเทศ ซ่ึงนาํไปสู่การแข่งขนัในระดบันานาชาติ           

  ประเด็นยุทธศาสตร์   (Goal) :  งานวิจยั นวตักรรม ส่ิงประดิษฐเ์พื่อพฒันาวิชาชีพ 
   

กลยุทธ์ที ่ 5  :  พฒันานวตักรรม  ส่ิงประดิษฐ์  การวจัิยในทุกสาขาวชิาชีพ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  20  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการโครงการ ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจยัของผูเ้รียน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  21  ระดับคุณภาพในการบริหารจดัการนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือ
งานวิจยัของครู 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555-2558)     วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 
พนัธกจิที ่ 4  :  พฒันาการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 เป้าประสงค์  :  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการในสถานศึกษามีธรรมาภิบาลเป็นระบบ  สามารถจดัการศึกษาใน
ระดบัสูงได ้อยา่งมีคุณภาพ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal)  :  การบริหารแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารใชภ้าวะผูน้าํในการบริหารจดัการ 
 
 กลยุทธ์ที ่ 6  :  พฒันาการบริหารสถานศึกษา  โดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
  ตวับ่งช้ีท่ี  22  ระดบัคุณภาพในการปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลยั 
  ตวับ่งช้ีท่ี  23  ระดบัคุณภาพในการจดัทาํแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  24  ระดบัคุณภาพในการพฒันาสถานศึกษาตามอตัลกัษณ์ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  25  ระดบัคุณภาพในการบริหารงานและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  26  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  27  ระดบัคุณภาพในการบริหารความเส่ียง 
  ตวับ่งช้ีท่ี  28  ระดบัคุณภาพในการจดัระบบดูแลผูเ้รียน 
  ตวับ่งช้ีท่ี  29  ระดบัคุณภาพในการพฒันาและดูแลสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์ของสถานศึกษาและ

การใชอ้าคารสถานท่ี หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ศูนยว์ิทยบริการ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  30  ระดบัคุณภาพในการบริหารจดัการวสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และคอมพิวเตอร์ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  31  ระดบัคุณภาพในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ตวับ่งช้ีท่ี  32  ระดบัคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
  ตวับ่งช้ีท่ี  33  ระดบัคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจดัการอาชีวศึกษากบัเครือข่ายทั้งใน

ประเทศและหรือต่างประเทศ 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา    
    
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน / โครงการ 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวชิาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 1 
พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่ง
มีคุณภาพไดม้าตรฐานการ
อาชีวศึกษา 

 
1.มีความรู้และทกัษะวิชาชีพ
ตามหลกัสูตรที่เหมาะสมกบั
เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ี  
ที่เปลี่ยนไป 

 
1.ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางกาเรียนตาม
เกณฑท์ี่กาํหนดตามชั้นปี 
 

 
ร้อยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นปี 
 
 

 
1.โครงการพฒันาการวดัผล 
ประเมินผลการเรียน 

 2.มีความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัการดา้นคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพได ้

2.ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถ
ประยกุตห์ลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มาใชแ้กป้ัญหาในการ
ปฏิบตัิงานอาชีพอยา่งเป็น
ระบบ 

ร้อยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นปี  

 3.มีทกัษะในการใชภ้าษา
สื่อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

3.ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทกัษะ
ในการสื่อสารดา้นการฟัง การ
อ่าน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทย-ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นปี 2.โครงการส่งเสริมการใช้
ภาษาไทย 
3.โครงการส่งเสริมการใช้
ภาษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศ 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 1 
พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่ง
มีคุณภาพ 

   4.โครงการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศของครูและ
นกัศึกษา (TOIC) 
5.โครงการพฒันาทกัษะ
ภาษาต่างประเทศของนกัเรียน 
6.โครงการเตรียมทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติดา้น
อาชีวศึกษา (V-NET) 

 4.มีความรู้และทกัษะการใช้
เทคโนโลยทีี่จาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบตัิงานวิชาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

4.ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
ความสามารถใชค้วามรู้และ
เทคโนโลยทีี่จาํเป็น ใน
การศึกษาคน้ควา้และ
ปฏิบตัิงานวิชาชีพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ร้อยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นปี 7.โครงการส่งเสริมการใช้
อินเตอร์เน็ตเพือ่การคน้ควา้ 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 1 
พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่ง
มีคุณภาพ 

5.มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมีมนุษย
สมัพนัธ์ที่ดี 

5.ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์
ที่ดี 

ร้อยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นปี 8.โครงการพฒันาบุคลิกภาพ
นกัศึกษา 

 6.มีความรู้และทกัษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและหลกัสูตร
สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 

6.ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

ร้อยละ  75  ขึ้นไปปีสุดทา้ย
ของหลกัสูตร 

 

 7.มีความรู้และทกัษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและหลกัสูตร
สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษา 

7.ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
ที่ผา่นการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ร้อยละ  75  ขึ้นไปทุกสาขาวิชา 9.โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 8.มีงานทาํเมื่อสาํเร็จการศึกษา
หรือศึกษาต่อ 

8.ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษา
ที่ไดง้านทาํในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ 

ร้อยละ  60  ขึ้นไปในทุก
สาขาวิชา 

10.โครงการติดตามผล
นกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

 9.สถานประกอบการมีความพึง
พอใจต่อผูส้าํเร็จการศึกษา 

9.ระดบัความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์ดา้น
คุณธรรมภายใน 1 ปี 

วดั  5  ระดบั  อยูใ่นระดบัดี 11.โครงการสาํรวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่
มีต่อคุณลกัษณะของนกัศึกษา 

กลยุทธที ่ 2 
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 

10.ร่วมมือกบัสถานประกอบ 
การในการพฒันาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน 

10.ระดบัคุณภาพของหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
ที่มีการพฒันาตามความ
ตอ้งการของตลาดแรงงาน 

จาํนวนสาขาวชิาที่พฒันา   
ร้อยละ  80  ขึ้นไป 

12.โครงการพฒันาหลกัสูตร
ระดบั ปวช. ปวส. และ 
ปริญญาตรี 

 11.จดักระบวนการเรียนรู้ที่เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตาม
ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

11.ระดบัคุณภาพของการ
จดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ใน
การฝึกทกัษะวชิาชีพ มีการฝึก
ปฏิบตัิจริง เพื่อใหผู้เ้รียนได้
พฒันาตามธรรมชาติ  

1.ผลการปฏิบตัิเพื่อใหเ้กิด
คุณภาพ 
2.ร้อยละของแผนการจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
ทาํขอ้  1  ครบทุกขอ้และทาํ  
ขอ้  2  ร้อยละ  75  ขึ้นไป 

13.โครงการนิเทศและประเมิน
คุณภาพการสอนและการ
ฝึกงาน 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 2 
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 

12.จดัสรรงบประมาณเพื่อการ
เรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 

12.ร้อยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจดัซื้อวสัดุฝึก
อุปกรณ์ สาํหรับการจดัการ
เรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 

มากกวา่ร้อยละ  15  ของ
งบประมาณดาํเนินการ 

 

 13.จดัระบบคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละ
สาขาวิชา 

13.ระดบัตามเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 

อตัรา  1 : 1 14.โครงการจดัหาคอมพวิเตอร์
เพื่อการศึกษา 

 14.จดัสถานที่เรียน สถานที่ฝึก
ปฏิบตัิงาน สถานที่ศึกษา
คน้ควา้ ใหเ้หมาะสมกบั
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ 

14.ระดบัความเหมาะสมในการ
จดัอาคารเรียน อาคารประกอบ
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ ศูนย์
วิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นที่
ปฏิบตัิงาน เหมาะสมกบัวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ระดบัดี 15.โครงการจดัหาเครื่องจกัร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ
ฝึกงาน 
15.โครงการจดัสร้าง ศูนยว์ทิย
บริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา 
16.โครงการปรับปรุงพฒันา
อาคารเรียนและโรงฝึกงาน 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 2 
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 

 
15.จดัระบบความปลอดภยัของ
สภาพแวดลอ้มและสิ่งอาํนวย
ความสะดวก ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

 
15.ระดบัคุณภาพการจดัระบบ
ความปลอดภยัของสภาพ 
แวดลอ้ม สิ่งอาํนวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ในสถานศึกษา 

 
จาํนวนสาขาวชิาที่จดัร้อยละ  
70 ขึ้นไป 

 
17.โครงการพฒันาสิ่งแวดลอ้ม
และสิ่งอาํนวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 16.พฒันาบุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาในงานที่เกี่ยวขอ้ง
อยา่งเป็นระบบและต่อเนื่อง 

16.ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ไดร้ับการพฒันา
ตามหนา้ที่ที่รับผดิชอบ 

จาํนวนบุคลากรร้อยละ  90  
ขึ้นไป 

18.โครงการพฒันาบุคลากร
ของวิทยาลยั 

 17.ระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมกนัจดั
การศึกษาทั้งในระบบและทวิ
ภาคี อยา่งมีประสิทธิภาพ 

17.จาํนวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพือ่สนบัสนุนการ
จดัการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

19  ครั้ง  
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 

พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 2 
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 

 
18.ระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมจดัการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
18.จาํนวนสถานประกอบการที่
มีการจดัการศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษา จดัการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ 

 
มากกวา่  14  แห่ง 

 
19.โครงการร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการจดัการศึกษา
วิชาชีพ ระดบั ปวช. ปวส.  
และระดบัปริญญาตรี 

 19.ระดมผูเ้ชี่ยวชาญหรือภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นเพื่อจดัการศึกษา

19.จาํนวนคน-ชัว่โมงของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒุิ หรือ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่มีส่วนร่วม
ในการพฒันาผูเ้รียน 

จาํนวนสาขาวชิา ร้อยละ  90  

 20.จดัผูส้อนที่มีคุณภาพ 20.อตัราส่วนของผูส้อนประจาํ
ที่มีคุณวฒุิดา้นวิชาชีพต่อ
ผูเ้รียนในแต่ละสาขาวิชา 

จาํนวนสาขาวชิา  ร้อยละ  90  
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 2 
พฒันาหลกัสูตรและการจดัการ
เรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 

21.ครูมีจาํนวนเพียงพอ 21.อตัราส่วนของผูส้อนประจาํ
ต่อผูเ้รียน 

1  :  25 
 

20.โครงการจดัการเรียนการ
สอนหลกัสูตรภาษาองักฤษ 
(Mini English Program) 
 

กลยุทธที ่ 3 
สร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีของ
นกัศึกษา 

22.จดัทาํระบบการดูแลให้
คาํปรึกษา ผูเ้รียนอยา่งต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

22.จาํนวนครั้งของการจดัให้
ผูเ้รียนพบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
 

มากกวา่  25  ครั้ง/ปี 
 
 

 
 
 
 

 23.ป้องกนัการเสพยาเสพติด 
 

23.จาํนวนครั้งของการ
จดับริการตรวจสารเสพติด
ใหก้บัผูเ้รียน 
 

1  ครั้ง/ปี  หรือร้อยละ  90 
 

21.โครงการตรวจสารเสพติด
นกัศึกษา 
 

 24.จดัทาํระบบการดูแลให้
คาํปรึกษา 

24.ร้อยละของผูเ้รียนที่ออก
กลางคนั 

นอ้ยกวา่ร้อยละ  31 
 

22.โครงการศึกษาพฤติกรรม
การออกกลางคนัของนกัศึกษา 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 1 : จดัการศึกษาวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร์ : จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 3 
สร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีของ
นกัศึกษา 

 
25.จดักิจกรรมดา้นวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
การปรับปรุงบุคลิกภาพและ
มนุษยสมัพนัธ์ 

 
25.จาํนวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมที่ส่งเสริมดา้น
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ 
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและ
มนุษยสมัพนัธ์ 

 
มากกาวา่ร้อยละ  80  ของ
สาขาวิชา 

 
23.โครงการส่งเสริมการพฒันา
ทางวิชาการของนกัศึกษา 
(โครงการที่ 5 โครงการพฒันา
บุคลิกภาพนกัศึกษา) 

 26.จดักิจกรรมดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ศิลปวฒันธรรม 

26.จาํนวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม 
ประเพณีและทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม 

มากกวา่ร้อยละ  80  ของ
สาขาวิชา 

24.โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 2  : พฒันาสงัคม  ชุมชน     ประเด็นยุทธศาสตร์  : อาชีวศึกษาพฒันา 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 4 
บริการวิชาชีพสู่สงัคม 

 
27.ใหบ้ริการวชิาชีพกบั
ประชาชน 

 
27.จาํนวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการ
วิชาชีพและส่งเสริมความรู้ใน
การพฒันาชุมชนและทอ้งถิ่น 
และ กิจกรรม/โครงการฝึก
ทกัษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

 
12  กิจกรรม/โครงการ/ปี 

 
25.โครงการบริการวิชาชีพสู่
ชุมชน 

 28.จดัสรรงบประมาณเพื่อการ
บริการวิชาชีพกบัชุมชนอยา่ง
เหมาะสม 

28.ร้อยละของงบประมาณใน
การจดักิจกรรม/โครงการที่
ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริม
ความรู้ในการพฒันาชุมชน 
และทอ้งถิ่นและกิจกรรม/
โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพ เพื่อ
การประกอบอาชีพของ
ประชาชนต่องบดาํเนินการ 

มากกวา่ร้อยละ  0.20  
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 3  : ส่งเสริมการวจิยั สิ่งประดิษฐ ์นวตักรรมและเทคโนโลยดีา้นอาชีพ  ประเด็นยุทธศาสตร์  : นวตักรรมสิ่งประดิษฐเ์พื่อพฒันาวิชาชีพ 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 5 
พฒันานวตักรรม สิ่งประดิษฐ์
การวิจยัในทุกสาขาวิชา 

 
29.พฒันานวตักรรม
สิ่งประดิษฐ ์ การวิจยั โครงงาน
ในทุกสาขาวิชา 

 
29.จาํนวนนวตักรรม
สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และ
โครงงานที่นาํไปใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพ  หรือการ
พฒันาชุมชน  ทอ้งถิ่น  และ
ประเทศ  ซึ่งนาํไปสู่การ
แข่งขนัในระดบัชาติ 

 
ปวช.  2  เรื่อง/ปี 
ปวส.  8  เรื่อง/ปี 

 
26.โครงการพฒันานวตักรรม
สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และ
โครงงาน 

 30.จดังบประมาณ เพื่อ
ดาํเนินงานเรื่องนวตักรรม  
สิ่งประดิษฐ ์ งานวิจยั  และ
โครงงานเพียงพอ 

30.ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
ในการสร้าง  พฒันาและ
เผยแพร่นวตักรรมสิ่งประดิษฐ ์ 
งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

ยกเวน้งบลงทุน  มากกวา่ร้อย
ละ  1.00 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 3  : ส่งเสริมการวจิยั สิ่งประดิษฐ ์นวตักรรมและเทคโนโลยดีา้นอาชีพ  ประเด็นยุทธศาสตร์  : นวตักรรมสิ่งประดิษฐเ์พื่อพฒันาวิชาชีพ 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 5 
พฒันานวตักรรม สิ่งประดิษฐ์
การวิจยัในทุกสาขาวิชา 

 
31.เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร  
นวตักรรม  สิ่งประดิษฐ ์ 
งานวิจยั และโครงงาน 

 
31.จาํนวนครั้งและช่องทาง
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบั
นวตักรรม  สิ่งประดิษฐ ์ 
งานวิจยัและโครงงานที่
นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียน
การสอนชุมชน  สงัคม  
ประเทศชาติ 

 
มากกวา่  4  ครั้ง ต่อ ปี 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ 
พนัธกจิที ่ 4  : พฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษา                                                     ประเด็นยุทธศาสตร์  : ผูบ้ริหาร คือ ผูน้าํการเปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ 
(Strdtegy) 

วตัถุประสงค์ 
(Purpose) 

ตัวบ่งชี้ 
(KPI) 

เป้าหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที ่ 6 
พฒันาการบริหารสถานศึกษา 
โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

 
32.ใหผู้บ้ริหารเป็นผูน้าํในการ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้
กา้วหนา้ 

 
32.ระดบัคุณภาพของการ
บริหารงานของผูบ้ริหารที่
สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาดว้ยความ
โป่รงใสตรวจสอบได ้

 
ดาํเนินการในระดบัดี 

 

 33.บุคลากรของสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 

33.ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

บุคลากรร้อยละ  90 27.โครงการประเมิน
สมรรถนะและคุณภาพงานของ
บุคลากรของวิทยาลยั 

 34.สถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศที่ดีมีการจดัการ
ความรู้ 

34.ระดบัคุณภาพของการ
จดัระบบสารสนเทศและการ
จดัการความรู้ของสถานศึกษา 

ปฏิบตัิในระดบัดี 28.โครงการพฒันาศูนยข์อ้มูล
ของวิทยาลยั 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา     
   
 

แผนปฏิบัตกิาร 
ตวับ่งช้ี  เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 1 : ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท์ี่
กาํหนดตามชั้นปี 

75 % 80 % 80 % 80 % โครงการที่  1  โครงการพฒันาการวดัผลประเมินผลการเรียน ปีละ  100,000  บาท 
รวม  400,000  บาท 

KPI 2 : ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถ
ประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใชแ้กป้ัญหาในการ
ปฏิบตัิงานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

75 % 80 % 80 % 80 % โครงการที่  23  โครงการส่งเสริมการพฒันาทางวิชาการของ
นกัศึกษา 
 

 

KPI 3 : ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทกัษะใน
การสื่อสารดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน 
และการสนทนาภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 

75 % 80 % 80 % 80 % โครงการที่  2  โครงการส่งเสริมการใชภ้าษาไทย 
 
โครงการที่  3  โครงการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษและ
ภาษาต่างประเทศ 
โครงการที่  4  โครงการทดสอบภาษาต่างประเทศของครูและ
นกัศึกษา (TOIC) 
โครงการที่  5  โครงการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศของ
นกัศึกษา 
โครงการที่  6  โครงการเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ
ดา้นอาชีวศึกษา (V-NET) 

ปีละ  20,000  บาท 
รวม  80,000  บาท 
ปีละ  30,000  บาท 
รวม  120,000  บาท 
ปีละ  20,000  บาท 
รวม   80,000  บาท 
ปีละ  600,000 บาท 
รวม  2,400,000 บาท 
ปีละ  30,000 บาท 
รวม  120,000 บาท 



25 
 

แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
  

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 4 : ร้อยละของผูเ้รียนที่มี
ความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยทีี่
จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบตัิงาน
วิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

75 % 80 % 80 % 80 % โครงการที่  7  โครงการส่งเสริมการใชอ้ินเตอร์เน็ตเพื่อการ
คน้ควา้ 

1.จดัหาคอมพวิเตอร์  
120  เครื่อง  
1,920,000  บาท 
2.ระบบควบคุมความ
ปลอดภยัของระบบ 
ปีละ  100,000  บาท 
รวม  400,000  บาท 
3.ค่าบาํรุงรักษา 
ปีละ  50,000  บาท   
รวม  200,000  บาท 

KPI 5 : ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
สมัพนัธ์ที่ดี 

75 % 80 % 85 % 85 % โครงการที่  8  โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา 1.ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ปีละ  
500,000  บาท 
รวม  2,000,000  บาท 
2.ส่งเสริมการมีมนุษย
สมัพนัธ์ปีละ 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

      1,000,000  บาท  รวม 
4,000,000  บาท 
3.จดัสร้างหลงัคา
คลุมลาน
อเนกประสงค ์
7,500,000  บาท 

KPI 6 : ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑก์าร
สาํเร็จการศึกษา 

75% 80 % 85 % 85 % โครงการที่  1  โครงการพฒันาการวดัผล ประเมินผลการเรียน  

KPI 7 : ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่
ผา่นการประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

75% 85 % 95 % 95 % โครงการที่  9  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีละ  100,000  บาท 
รวม  400,000 บาท 

KPI 8 : ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่
ไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

60% 75 % 75 % 75 % โครงการที่  10  โครงการติดตามผลนกัศึกษา ที่สาํเร็จการศึกษา ปีละ  60,000  บาท 
รวม  240,000  บาท 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 9 : ระดบัความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลกัษณะที่พึง
ประสงคด์า้นคุณธรรม  ภายใน 1 ปี 

ดี ดี ดี ดี โครงการที่  11  โครงการสาํรวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ที่ดีต่อคุณลกัษณะของนกัศึกษา 

ปีละ  60,000  บาท 
รวม  240,000  บาท 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 10 : ระดบัคุณภาพของหลกัสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการ
พฒันาตามความตอ้งการตลาดแรงงาน 

80 % 90 % 90 % 90 % โครงการที่  12  โครงการพฒันาหลกัสูตรระดบั ปวช. 
ปวส. และปริญญาตรี 

ปีละ  100,000  บาท 
รวม  400,000  บาท 

KPI 11 : ระดบัคุณภาพของการจดัการ
เรียนรู้อยา่งหลากหลายโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัในการฝึกทกัษะวชิาชีพ มีการ
ฝึกปฏิบตัิจริงเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตาม
ธรรมชาติเตม็ตามศกัยภาพและพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการสอน 

100% 100 % 100 % 100 % โครงการที่  13  โครงการนิเทศและประเมินคุณภาพการ
สอนและการฝึกงาน 

ปีละ  200,000  บาท 
รวม  800,000  บาท 

KPI 12 : ร้อยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจดัซื้อวสัดุฝึก อุปกรณ์ 
สาํหรับจดัการเรียนการสอนอยา่ง
เหมาะสม 

15 % 15 % 15 % 15 %   
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 13 : ระดบัความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา 

1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 โครงการที่  14  โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จดัหาคอมพวิเตอร์   
6  หอ้ง หอ้งละ 40 
เครื่อง รวม 
4,800,000  บาท 

KPI 14 : ระดบัความเหมาะสมในการ
จดัอาคารเรียน อาคารประกอบหอ้งเรียน 
หอ้งปฏิบตัิการศูนยว์ิทยบริการ โรง
ฝึกงานพื้นที่ฝึกปฏิบตัิงานเหมาะสมกบั
วิชาที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ดี ดี ดี ดี โครงการที่  15  โครงการจดัหาเครื่องจกัรเครื่องมือ 
อุปกรณ์ในการฝึกงาน 
โครงการที่  16  โครงการจดัสร้างศูนยว์ิทยบริการ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
โครงการที่  17  โครงการปรับปรุงพฒันาอาคารเรียนและ
โรงฝึกงาน 

- 20,000,000  บาท 
 
- 52,000,000  บาท 
 
- อาคารปฏิบตัิการ
ช่างอิเลก็ทรอนิกส์
จาํนวน  1  หลงั  
12,000,000  บาท 
-อาคารปฏิบตัิการ
ช่างไฟฟ้าจาํนวน      
1  หลงั 12,000,000  
บาท 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 15 : ระดบัคุณภาพการจดัระบบ
ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มสิ่ง
อาํนวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

70 % 80 % 90 % 90 % โครงการที่  17  โครงการพฒันาสิ่งแวดลอ้มและสิ่ง
อาํนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ปีละ  50,000  บาท 
รวม  200,000  บาท 

KPI 16 : ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ไดร้ับการพฒันาตามหนา้ที่
ที่รับผดิชอบ 

90 % 90 % 90 % 90 % โครงการที่  18  โครงการพฒันาบุคลากรของวิทยาลยั 
 
โครงการที่  20  โครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตร
ภาษาองักฤษ (Mini English Program) 

ปีละ  1,000,000 บาท 
รวม  4,000,000  บาท 
ปีละ   50,000  บาท 
รวม  200,000  บาท 

KPI 17 : จาํนวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนบัสนุนการจดัการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

19
ครั้ง 

20 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง   

KPI 18 : จาํนวนสถานประกอบการที่มี
การจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา จดั
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

14 
แห่ง 

18 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง โครงการที่  19  โครงการร่วมมือกบัสถานประกอบการ
จดัการศึกษาวชิาชีพ ระดบั  ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

ปีละ  1,000,000 บาท 
รวม  4,000,000  บาท 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 19 : จาํนวนคน-ชัว่โมง ของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒุิ หรือภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 

90 % 90 % 90 % 90 %   

KPI 20 : อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที่
มีคุณวฒุิดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนในแต่ละ
สาขาวิชา 

90 % 90 % 90 % 90 %   

KPI 21 : อตัราส่วนของผูส้อนประจาํ
ต่อผูเ้รียน 

1:25 1 : 25 1 : 25 1 : 25   
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 3  :  สร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีของนกัศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 22 : จาํนวนครั้งของการจดัให้
ผูเ้รียนพบอาจารยท์ี่ปรึกษา 

25 25 25 25   

KPI 23 : จาํนวนครั้งของการจดับริการ
ตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 

1 1 1 1 โครงการที่  21  โครงการตรวจสารเสพติดนกัศึกษา ปีละ 120,000  บาท 
รวม  480,000  บาท 

KPI 24 : ร้อยละของผูเ้รียนที่ออก
กลางคนั 

30 % 20 % 20 % 20 % โครงการที่  22  โครงการศึกษาพฤติกรรมการออก
กลางคนัของนกัศึกษา 

ปีละ  30,000  บาท 
รวม  120,000  บาท 

KPI 25 : จาํนวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรม ที่ส่งเสริมดา้นวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวชิาชีพ
รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 

80 % 85 % 90 % 90 % โครงการที่  23  โครงการส่งเสริมการพฒันาทางวิชาการ
ของนกัศึกษา  

ปีละ  500,000  บาท 
รวม  2,000,000  บาท 

KPI 26 : จาํนวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณีและทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม 

80 % 85 % 90 % 90 % โครงการที่  24  โครงการส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
ศิลป วฒันธรรมประเพณี 

- ปีละ  350,000  บาท 
รวม  1,400,000  บาท 
- รถตู ้ 1  คนั 
1,100,000  บาท 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 4 :  บริการวิชาชีพสู่สงัคม 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 27 : จาํนวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน
และทอ้งถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึก 
ทกัษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

12 15 15 15 โครงการที่  25  โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน - ปีละ  600,000  บาท 
รวม  2,400,000  บาท 
- รถบรรทุก  1  คนั 
800,000  บาท 

KPI 28 : ร้อยละของงบประมารในการ
จดักิจกรรม/โครงการที่ใหบ้ริการวิชาชีพ
และส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน
และทอ้งถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึก
ทกัษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนต่องบดาํเนินงาน 

มากก
วา่ 
0.20 

มากกวา่
0.20 

มากกวา่
0.20 

มากกวา่
0.20 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 5  :  พฒันานวตักรรมสิ่งประดิษฐก์ารวจิยัในทุกสาขาวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 29 : จาํนวนนวตักรรมสิ่งประดิษฐ์
งานวิจยัและโครงงานที่นาํไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน
การประกอบอาชีพหรือการพฒันาชุมชน
ทอ้งถิ่นและประเทศซึ่งนาํไปสู่การ
แข่งขนัในระดบัชาติ 

10 10 10 10 โครงการที่  26  โครงการพฒันานวตักรรมสิ่งประดิษฐ์
งานวิจยัและโครงงาน 

ปีละ  800,000  บาท 
รวม  3,200,000  บาท 

KPI 30 : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
ในการสร้างพฒันาและเผยแพร่นวตักรรม
สิ่งประดิษฐ ์งานวิจยัและโครงงานต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

1.00 1.00 1.00 1.00   

KPI 31 : จาํนวนครั้งและช่องทาง
เผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสารเกี่ยวกบันวตักรรม 
สิ่งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานที่
นาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน
ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ 

4 4 4 4 โครงการที่  26  โครงการพฒันานวตักรรมสิ่งประดิษฐ์
งานวิจยัและโครงงาน 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

แผนปฏิบัติการ  4  ปี  (2555 – 2558)  วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
กลยุทธที ่ 6  :  พฒันาการบริหารสถานศึกษาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
 

ตัวบ่งชี้ 
KPI 

เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2555 - 2558 55 56 57 58 

KPI 32 : ระดบัคุณภาพของการ
บริหารงานของผูบ้ริหารที่สอดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ดว้ยความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

ดี ดี ดี ดี   

KPI 33 : ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

90 90 90 90 โครงการที่  27  โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพ
งานของบุคลากรของวิทยาลยั 

ปีละ  40,000  บาท 
รวม  160,000  บาท 

KPI 34 : ระดบัคุณภาพของการ
จดัระบบสารสนเทศและการจดัการ
ความรู้ของสถานศึกษา 

ดี ดี ดี ดี โครงการที่  28  โครงการพฒันาศูนยข์อ้มูลของวิทยาลยั ปีละ  200,000  บาท 
รวม  800,000  บาท 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา     
   
 

รายละเอยีดตวับ่งช้ี (KPI  Profile) 
และการประเมินผลแผนปฏิบัตริาชการ 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 1 : ร้อยละของผูเ้รียนที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑท์ี่กาํหนดตามชั้นปี 
KPI 2 : ร้อยละของผูเ้รียนที่สามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มาใชแ้กป้ัญหาในการปฏิบตัิงานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ เกณฑท์ี่กาํหนดไวใ้นหลกัสูตร คือ ปวช.1 = 1.50 
ปวช.2 = 1.70  ปวช.3 = 2.00  ปวส.1 = 1.75 
ปวส.2 = 2.00  คิดแยกเป็นสาขาวิชาทุกชั้นปี 

หมายถึง  จาํนวนนกัศึกษาที่ทาํผลงาน นวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์โครงงาน งานวจิยั 
การรับงานการคา้ การทาํธุรกิจ คิดแผนตามสาขาวิชาทุกชั้นปี 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนนกัศึกษาที่ผา่นเกณฑ ์ x 100 
    จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

จาํนวนนกัศึกษาที่มีผลงาน x 100 
จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  74 
พอใช ้ ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  74 
พอใช ้ ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา พฒันาปรับปรุงการดาํเนินการ
เรียนการสอน 
2.ขอ้มูลการพน้สภาพเนื่องจากผลการเรียนอยูท่ี่งาน
ทะเบียน 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดม้ีผลงานมีการตรวจงานของ
นกัศึกษาโดยกรรมการ 
2.แผนกวิชา สาขาวิชา รวบรวมขอ้มูลส่งงานนวตักรรมและสิ่งประดิษฐ ์ฝ่าย
วิชาการเพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลต่อไป 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 3 : ร้อยละของผูเ้รียนที่มีทกัษะในการสื่อสารดา้นการฟัง 

การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 

KPI 4 : ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความสามารถใชค้วามรู้และเทคโนโลยทีี่
จาํเป็นในการศึกษาคน้ควา้และปฏิบตัิงานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ จากผลการเรียนในวิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษปกติ  หมายถึง 
จาํนวนนกัศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชารวมทั้งการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน การฟัง การเขียน การพดู คิดแยกตามสาขาวิชา
ทุกชั้นปี 

นกัศึกษามีความสามารถใชอ้ินเตอร์เน็ตเพื่อการคน้ควา้มีความสามารถใน
การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพของตนได ้ แยกตามสาขาวิชาทุกชั้น
ปี 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนนกัศึกษาที่สอบผา่นในรายวิชาและร่วมกิจกรรม x 100 
                  จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

จาํนวนนกัศึกษาที่มีความสามารถ  x 100 
            จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  74 
พอใช ้ ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  74 
พอใช ้ ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย และภาษาองักฤษทุกคนดาํเนินการ 
2.ครูส่งผลการประเมินแต่ละภาคเรียนที่งานวดัผลและ
ประเมินผล ฝ่ายวิชาการเพื่อรวบรวมเป็นขอ้มูลต่อไป 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จดัการเรียนการสอนใหน้กัศึกษามีความสามารถ
ใชอ้ินเตอร์เน็ต การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในสาขาวิชาชีพของตนเอง 
2.แผนกวิชาส่งผลการประเมินที่งานวดัผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการเพือ่
รวบรวมเป็นขอ้มูล 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 5 : ร้อยละของผูเ้รียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี

งามในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสมัพนัธ์ที่ดี 
KPI 6 : ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ 1.คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม พจิารณา 
- จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
- จาํนวนผูเ้ขา้แถวหนา้เสาธง 
- จาํนวนผูไ้ม่ยุง่เกี่ยวกบัสารเสพติด 
- จาํนวนผูแ้ต่งกายถูกระเบียบ 
2.การมีมนุษยสมัพนัธ์ พิจารณา 
- ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้ี 
3.มีบุคลิภาพที่เหมาะสมพจิารณา 
- การแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ ดีแยกตามสาขาวิชาทุกชั้นปี 

หมายถึง  จาํนวนนกัศึกษาปีสุดทา้ยของหลกัสูตรคือ ปวช.3 และ ปวส.2 
ที่สาํเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกนัเมื่อแรกเขา้ในรุ่นนั้น แยกตามสาขาวิชาและ
ระดบัการศึกษา 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนนกัศึกษาที่ปฏิบตัิดี x 100 
  จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

จาํนวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา  x 100 
       จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  74 
พอใช ้ ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  74 
พอใช ้ ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

 
5.แหล่งขอ้มูลและเงื่อนไขของความสาํเร็จ 1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา เป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริม

นกัศึกษาในแผนกวิชาดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลขอ้อื่น ๆ  
2.ครูที่ปรึกษาเกบ็ขอ้มูลการเขา้แถวหนา้เสาธงและ
การแต่งกายของนกัศึกษา 
3.แผนกวิชารวบรวมขอ้มูลจากครูที่ปรึกษาส่งผลงาน
ที่งานปกครอง ฝ่ายพฒันาการศึกษาเพื่อรวบรวม 

1.ขอ้มูลที่จะอยูก่บังานทะเบียน 
2.เนื่องจากวิทยาลยัรับนกัศึกษาโดยไม่ตอ้งสอบ
คดัเลือกขอ้มูลนกัศึกษาแรกเขา้ของรุ่นจะตอ้งใช้
จาํนวนนกัศึกษาที่มีคุณสมบตัิครบเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

 
รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 

 
1.ตวับ่งชี้ KPI 7 : ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่ผา่นการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
KPI 8 : ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่ไดง้านทาํงานในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ ผูส้าํเร็จการศึกษา คือ นกัศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สาํเร็จ
การศึกษา ซึ่งนกัศึกษาจะตอ้งรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ดว้ย แยกตามสาขาวิชาและระดบัการศึกษา 

ผูส้าํเร็จการศึกษาที่นกัศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สาํเร็จการศึกษาได้
ทาํงานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี แยกตาม
สาขาวิชาและระดบัการศึกษา 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนนกัศึกษาที่ผา่นมาตรฐานวิชาชีพ x 100 
จาํนวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา 

จาํนวนนกัศึกษาที่ทาํงานหรือศึกษาต่อ x 100 
จาํนวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  74 
พอใช ้ ร้อยละ  60-74 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  59 
พอใช ้ ร้อยละ  50-59 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  50 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.เป็นหนา้ที่ของแผนกวิชาที่ตอ้งจดัใหม้ีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพใหก้บันกัศึกษาโดยมีงานวดัผลและประเมินผล ฝ่าย
วิชาการเป็นผูก้าํหนด 
2.จดัส่งขอ้มูลที่งานวดัผลและประเมินผลรวบรวม 
 

เป็นการติดตามนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาโดยมีงานแนะแนวการศึกษาเป็น
ผูด้าํเนินงาน จากความร่วมมือของแผนกวชิา เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล 
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รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI  9 : ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ

คุณลกัษณะที่พึงประสงคด์า้นคุณธรรมภายใน 1 ปี 
KPI 10 : ระดบัคุณภาพของหลกัสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่ดี
การพฒันาตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ ประเมินโดยการสอบถามนายจา้ง สถานประกอบการใน 3 ดา้น
คือ 1. ความสามารถทางวิชาชีพ  2.ความรู้ความสามารถพื้นฐาน
ที่จาํเป็นในการทาํงาน  3.การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

หลกัสูตรการศึกษาวิชาชีพเป็นหลกัฐานสมรรถนะอยูแ่ลว้ แต่ที่ตอ้งทาํคือมี
การพฒันาหลกัสูตรใหม้ีความเหมะสมกบัตลาดแรงงาน หรือความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยทีี่รายวิชา แยกตามสาขาวิชา 

3.สูตรคาํนวณ ทาํการสาํรวจโดยใชเ้ครื่องมือ 5 ระดบั จาํนวนนกัศึกษาที่มีการพฒันา x 100 
      จาํนวนรายวิชาทั้งหมด 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  4.00 – 5.00 
พอใช ้ 3.50 – 3.99 
ปรับปรุง  1.00 – 3.49 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  79 
พอใช ้ ร้อยละ  75 - 79 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.สามารถเลือกสอบถามจากสถานประกอบการที่อยูใ่กลไ้ด ้
2.สถานประกอบการที่มาขอรับนกัศึกษาที่วิทยาลยัโดยตรวจให้
เป็นกลุ่มตวัอยา่งดว้ย 
3.เป็นหนา้ที่ของงานวิจยัและประกนัคุณภาพและทีมงาน 

1.ทุกแผนกวิชา ตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรอยูเ่สมอใหม้ีการขออนุญาต
ดาํเนินการทุกปี 
2.งานหลกัสูตรการเรียนการสอนและทวภิาคีทาํหนา้ที่ประสานงานการ
พฒันาหลกัสูตร และรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด 
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รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 11 : ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในการฝึกทกัษะวิชาชีพมีการฝึกปฏิบตัิ
จริงเพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติเตม็ตามศกัยภาพและ
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 

KPI 12 : ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจดัซื้อวสัดุฝึก อุปกรณ์ 
สาํหรับการจดัการเรียนการสอนอยา่งเหมาะสม 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ คุณภาพการเรียนการสอนประกอบดว้ย 
1.มีแผนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
2.มีบนัทึกการสอนตรงตามแผนการสอน 
3.มีการนิเทศการสอน 
4.มีการประเมินคุณภาพการสอน 
5.ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอน 
6.มีการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาแยกเป็นสาขาวิชา 

งบประมาณที่จดัใหซ้ื้อวสัดุฝึกปกติ การฝึกงานจริง การซ่อมบาํรุงครุภณัฑ ์
จดัซื้อวสัดุถาวรโดยไม่รวมงบลงทุน ถือเป็นเงินที่ใชส้าํหรับฝึก 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนรายวิชาที่มีแผนการสอน x 100 
     จาํนวนรายวิชาทั้งหมด 

จาํนวนเงินที่ใชส้าํหรับฝึก  x 100 
   จาํนวนเงินดาํเนินการ 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มีแผนการสอนมากกวา่ร้อยละ  74 และมีกระบวนการ
คุณภาพครบ 
พอใช ้ มีแผนการสอนร้อยละ 60-74 และมีกระบวนการคุณภาพ
ครบ 
ปรับปรุง  มีกระบวนการคุณภาพไม่ครบหรือครบแต่มีแผนการ
สอนนอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  15  ของงบดาํเนินการ 
พอใช ้ ร้อยละ  10 – 15 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  10 
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5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.เป็นหนา้ที่ของครูผูส้อนทุกคนดาํเนินงานโดยมีฝ่ายวิชาการ
สนบัสนุน 
2.ทุกแผนกวิชาดาํเนินการส่งขอ้มูลที่งานหลกัสูตรการเรียนการ
สอนและทิวภาคี ฝ่ายวิชาการ 

1.งานการเงินจดัทาํสรุปยอดทั้งหมด 
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รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 13 : ระดบัความเหมาะสมและพียงพอของระบบ

คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวชิา 
KPI 14 : ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียนอาคารประกอบ
หอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ ศูนยว์ิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตัิงาน
เหมาะสมกบัวชิาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ หมายถึง ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ที่ใชใ้นการเรียนการ
สอนซึ่งอาจเป็นหอ้งเรียนรวมที่ใชเ้รียนร่วมกนัและเป็น
คอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาวิชา 

หมายถึง ระบบการใชอ้าคาร สถานที่และสภาพของอาคารสถานที่ ของ
วิทยาลยัที่มีการใชง้านอยา่งเหมาะสมกบัสภาพ 

3.สูตรคาํนวณ ใชก้ารกาํหนดการเขา้เรียนแต่ละครั้งของสาขาวิชาวา่มีจาํนวน
ผูเ้รียน : จาํนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่าใด แยกเป็นสาขาวชิา 

ระดบัความเหมาะสมขององคป์ระกอบที่ 1 การจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบตัิการ 
และโรงฝึกงาน คือ 
1.มีการวางแผนการใชอ้าคาร 
2.มีการใชอ้าคารตามกรอบกาํหนด 
3.มีการติดตามประเมินผล 
4.มีการปรับปรุง 
ระดบัความเหมาะสมขององคป์ระกอบที่  2 การจดัศูนยว์ทิยบริการ คือ 
1.มีสื่อที่หลากหลาย 
2.มีระบบการจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
3.สามารถรองรับการใหบ้ริการวิชาการแก่ชุมชน สงัคม 
 



46 
 

แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

  ระดบัความเหมาะสมองคป์ระกอบที่  3 การจดัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์คือ 
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีคุรุภณัฑ ์อุปกรณ์ตามเกณฑ ์คุรุภณัฑม์าตรฐานขั้น
พื้นฐาน 

4.เกณฑก์ารตดัสิน จาํนวนผูเ้รียน : จาํนวนคอมพิวเตอร์ในการเรียน 
ดี  1 : 1 
พอใช ้2 : 1 
ปรับปรุง 3 หรือมากกวา่ : 1 

เกณฑอ์งคป์ระกอบที่ 1                            เกณฑอ์งคป์ระกอบที่ 2 
ดี ปฏิบตัิทุกขอ้                                           ดี ปฏิบตัิทุกขอ้ 
พอใช ้ปฏิบตัิขอ้ 1-3                                   พอใช ้ปฏิบตัิ 2 ขอ้ 
ปรับปรุง ปฏิบตัิขอ้ 1-2                               ปรับปรุง ปฏิบตัิ 1 ขอ้ 
เกณฑอ์งคป์ระกอบที่ 3                             เกณฑต์ดัสินรวม 
ดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป                                      ดี ระดบัดี 2 ใน 3 
พอใช ้ร้อยละ 80 – 90                                 พอใช ้พอใช ้3 หรือดี 1 พอใช ้2 
ปรับปรุง นอ้ยกวา่ร้อยละ 80                        ปรับปรุง ปรับปรุง 3 หรือ            
                                                                     มีปรับปรุง 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จดัทาํขอ้มูลนี้ 
2.ส่งขอ้มูลใหง้านหลกัสูตรการเรียนการสอนและทวิภาคี
รวบรวมที่ฝ่ายวิชาการ 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จดัทาํขอ้มูลองคป์ระกอบที่ 1 และ 3 ส่งขอ้มูลที่
งานวิทยบริการและหอ้งสมุดฝ่ายวิชาการ 
2.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด จดัทาํขอ้มูลองคป์ระกอบที่ 2 รวบรวมเป็น
ขอ้มูลตวับ่งชี้ 
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รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 15 : ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของ

สภาพแวดลอ้มสิ่งอาํนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา 

KPI 16 : ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดร้ับการพฒันาตาม
หนา้ที่ที่รับผดิชอบ 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ หมายถึง การจดัระบบภายในโรงฝึกงาน การรักษาความ
ปลอดภยัในโรงฝึกงานและการปฏิบตัิงาน 
องคป์ระกอบของคุณภาพ คือ 
1.ป้ายแสดงคาํเตือนความปลอดภยั 
2.ระบบสญัญาณเตือนภยัและอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 
3.ป้ายแสดงขั้นตอนการใชเ้ครื่องมือ เครื่องจกัร 
4.สถานที่และการจดัเกบ็ วตัถุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
5.อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
6.บนัทึกการตรวจสภาพและบาํรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องจกัร 
7.อุปกรณ์ป้องกนัอุบตัิเหตุที่เกิดจากการปฏิบตัิงาน 
8.ขอ้มูลสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ 

จาํนวนครู เจา้หนา้ที่ พนกังานทั้งหมด วิทยาลยัที่ไดร้ับการพฒันาตาม
ภาระหนา้ที่ของแต่ละคนไม่นอ้ยกวา่  20  ชัว่โมง/ปี 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนสาขาวชิาที่ไดคุ้ณภาพ  x 100 
จาํนวนสาขาวชิาทั้งหมด 

จาํนวนบุคลกรที่ไดร้ับการพฒันา  x  100 
จาํนวนบุคลากรทั้งหมด 
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4.เกณฑก์ารติดสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  70 
พอใช ้ ร้อยละ  60 – 89 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  60 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  89 
พอใช ้ ร้อยละ  75 – 89 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.แผนกวิชา สาขาวิชา ทาํหนา้ที่ประเมินและรายงานขอ้มูล
ใหก้บังานวิทยบริการและหอ้งสมุด ฝ่ายวิชาการรวบรวม 
2.งานวิทยบริการและหอ้งสมุด รวบรวมสรุป 

งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมด และสรุป 
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รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 17 : จาํนวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก

แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนบัสนุน
การจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

KPI 18 : จาํนวนสถานประกอบการที่ดีการจดัการศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษา จดัการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ การระดมทรัพยากร หมายถึง ความร่วมมือดา้นต่าง ๆ การ
สนบัสนุนในทุกเรื่องที่มีต่อวิทยาลยัสาํหรับสาขาวิชาใหจ้ดัทาํ
เป็นโครงการความร่วมมืออยา่งนอ้ย 2 โครงการ/ปี 

หมายถึง สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมจดัการศึกษา เช่น เป็นแหล่ง
ฝึกงาน เป็นสถานที่สอน สถานที่ดูงาน 

3.สูตรคาํนวณ นบัจาํนวนครั้งของของการระดมทรัพยากร นบัจาํนวนสถานประกอบการหรือหน่วยงาน 
4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  19  ครั้งขึ้นไป 

พอใช ้ 15 – 19 ครั้ง 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ 15 ครั้ง 

ดี  มากกวา่  14  แห่ง 
พอใช ้ 10 – 14  แห่ง 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่  10  แห่ง 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.สาขาวิชารายงานจาํนวนที่ร่วมมือใหง้านความร่วมมือและ
บริการชุมชน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรวบรวมสรุป 
2.สาขาวิชา จดัทาํโครงการความร่วมมืออยา่งนอ้ย 2 โครงการ/ปี 

1.สาขาวิชารายงานจาํนวนสถานประกอบการใหง้านความร่วมมือและ
บริการชุมชน ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือรวบรวมสรุป 
2.สาขาวิชาจดัทาํโครงการความร่วมมืออยา่งนอ้ย 2 โครงการ/ปี 
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รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 19 : จาํนวนคน – ชัว่โมง ของผูเ้ชี่ยวชาญ ผูท้รงคุณวฒุิ 

หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียน 
KPI 20 : อตัราส่วนของผูส้อนประจาํที่มีคุณวฒุิดา้นวชิาชีพต่อผูเ้รียนใน
แต่ละสาขาวิชา 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ หมายถึง บุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรใหก้บัสาขาวิชาตั้งแต่ 2 
คน – ชัว่โมงขึ้นไป/ภาคเรียน 

หมายถึง ผูส้อนทั้งหมดทั้งที่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ง ยกเวน้ผูส้อนที่สอน
ไม่ถึง 1 ภาคเรียน ทุกสาขาวชิาที่มีอตัราครู : นกัศึกษา 1 : 35 ที่มีวฒุิทาง
วิชาชีพในระดบัปริญญาตรี 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนสาขาวชิาที่ดาํเนินการ  x  100 
จาํนวนสาขาวชิาทั้งหมด 

จาํนวนสาขาวชิาที่มีผูส้อนมีวฒุิทางวิชาชีพครบ  x  100 
จาํนวนสาขาวชิาทั้งหมด 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  89 
พอใช ้ ร้อยละ  75 – 89 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  89 
พอใช ้ ร้อยละ  75 – 89 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.สาขาวิชาส่งขอ้มูลที่งานหลกัสูตรการเรียนการสอนและทวิ
ภาคีฝ่ายวิชาการ 
2.งานหลกัสูตรการเรียนการสอน สรุปผลเพื่อรวบรวมกบั
งานวิจยัและประกนัคุณภาพ 

1.งานบุคลากรรวบรวมขอ้มูลทุกสาขาวิชา 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 21 : อตัราส่วนของผูส้อนประจาํ/ผูเ้รียน KPI 22 : จาํนวนครั้งของการจดัใหผู้เ้รียนพบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ หมายถึง จาํนวนครูทุกคนของแต่ละสาขาวิชา/จาํนวนนกัศึกษา

ของสาขาวิชา 
หมายถึง อาจารยท์ี่ปรึกษาไดพ้บกบันกัศึกษาในกลุ่มที่ตนเองรับผดิชอบ 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนครู : จาํนวนนกัศึกษา นบัจาํนวนครั้ง 
4.เกณฑก์ารตดัสิน ครู : นกัศึกษา 

ดี  1 : นอ้ยกวา่ 25 
พอใช ้ 1 : 25 – 30 
ปรับปรุง  1 : มากกวา่ 30 

ดี  มากกวา่  25  ครั้ง/ปี 
พอใช ้ 20 – 25  ครั้ง/ปี 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่  20  ครั้ง/ปี 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.งานบุคลากรเป็นผูจ้ดัการขอ้มูลทั้งหมด 1.อาจารยท์ี่ปรึกษาจดัทาํขอ้มูลใหก้บังานปกครอง ฝ่ายพฒันาการศึกษา 
2.งานปกครองจดัทาํสรุป 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 23 : จาํนวนครั้งของการจดับริการตรวจสารเสพติด

ใหก้บัผูเ้รียน 
KPI 24 : ร้อยละของผูเ้รียนที่ออกกลางคนัเมื่อเทียบกบัแรกเขา้ 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ หมายถึง การตรวจสารเสพติดหรือจาํนวนผูท้ี่รับการตรวจสาร
เสพติด แยกตามสาขาวิชา 

หมายถึง จาํนวนผูเ้รียนที่ออกไปหลงัจากผา่นการตรวจคุณสมบตัิและ  
ความตั้งใจมาเรียนของแต่สาขาวิชา ทุกชั้นปี 

3.สูตรคาํนวณ นบัจาํนวนครั้งที่ตรวจสารเสพติดและจาํนวนนกัศึกษาที่ตรวจ จาํนวนผูท้ี่ออกกลางคนั  x  100 
จาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  1 ครั้ง/ปี และมีจาํนวนนกัศึกษาตรวจมากกวา่ 90% 
พอใช ้ 1 ครั้ง/ปี และมีจาํนวนนกัศึกษาตรวจ 80 – 90% 
ปรับปรุง  1 ครั้ง/ปี และมีจาํนวนนกัศึกษาตรวจนอ้ยกวา่ 80% 

ดี  นอ้ยกวา่ร้อยละ  31 
พอใช ้ ร้อยละ  31 – 40 
ปรับปรุง  มากกวา่ร้อยละ  40 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.แผนกวิชาดาํเนินการร่วมกบังานปกครองในการตรวจสารเสพ
ติด 
2.การตรวจสารเสพติดตรวจไดห้ลายวิธี 

1.จาํนวนผูอ้อกกลางคนัจากงานทะเบียนเมื่อตดัผูท้ี่ขาดคุณสมบตัิและผูท้ี่มา
ไม่มาเรียนออกไปแลว้โดยงานทะเบียนเป็นผูด้าํเนินการขอ้มูล 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 25 : จาํนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมดา้น

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ดา้นบุคลิกภาพและมนุษยสมัพนัธ์ 

KPI 26 : จาํนวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณีและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ หมายถึง กิจกรรมที่จดัครบ 3 ดา้น คือ 1.กิจกรรมที่ส่งเสริม
วิชาการ 2.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ 3.กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลิกภาพ และมนุษยสมัพนัธ์
แยกตามสาขาวิชา 

หมายถึง กิจกรรม 2 ดา้นคือ 1.กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 
วฒันธรรม ประเพณี 2.กิจกรรมส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม แยก
ตามสาขาวิชา 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนสาขาวชิาที่จดักิจกรรมครบ 3 ดา้น  x  100 
จาํนวนสาขาวชิาทั้งหมด 

จาํนวนสาขาวชิาที่จดักิจกรรมครบ 2 ดา้น  x  100 
จาํนวนสาขาวชิาทั้งหมด 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  80 
พอใช ้ ร้อยละ  75 – 80 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  80 
พอใช ้ ร้อยละ  75 – 80 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.แผนกวิชาสรุปกิจกรรมที่จดัที่งานกิจกรรม 
2.กิจกรรมกลางสามารถใชไ้ดก้บัทุกแผนกวิชา 
3.งานกิจกรรมเป็นผูร้วบรวมสรุปขอ้มูล 

1.แผนกวิชาสรุปกิจกรรมที่จดัที่งานกิจกรรม 
2.กิจกรรมกลาง สามารถใชไ้ดทุ้กแผนกวิชา 
3.งานกิจกรรมเป็นผูร้วบรวมสรุปขอ้มูล 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 27 : จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่

ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชน
ทอ้งถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

KPI 28 : ร้อยละของงบประมาณในการจดักิจกรรม/โครงการ ที่
ใหบ้ริการวิชาชีพและส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ่น และ
กิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะวชิาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน/
งบดาํเนินการ 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ เป็นโครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัประชาชนทุกโครงการและตอ้งมี
การประเมินผลสาํเร็จไวด้ว้ย 

เป็นงบประมาณที่เป็นงบดาํเนินการจากตน้สงักดัจดัสรรใชใ้นโครงการ 
บริการวิชาชีพสู่ประชาชนและงบที่ไดจ้ากหน่วยงานอื่น 

3.สูตรคาํนวณ นบัจาํนวนกิจกรรม/โครงการ/ปี รวมจาํนวนงบประมาณที่ใชใ้นโครงการทุกโครงการตลอดปี เกี่ยวกบั
งบดาํเนินการทั้งหมด 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่  12 โครงการ 
พอใช ้ 10 – 12  โครงการ 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่  10  โครงการ 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  0.20 
พอใช ้ ร้อยละ  0.11 – 0.20 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  0.11 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและใหบ้ริการ
ประชาชนที่ดาํเนินงานโดยแผนกวิชาหรือส่วนกลางไดทุ้ก
โครงการ 
2.งานโครงการพิเศษ เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมด 

1.งบประมาณที่ใชถ้า้ไดร้ับจากหน่วยงานอื่นจะช่วยเพิ่มงบประมาณ
ดาํเนินการโครงการได ้
2.งานการเงินเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมด 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 29 : จาํนวนนวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวจิยั และ

โครงงาน ที่นาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 
การประกอบอาชีพและหรือการพฒันาชุมชน ทอ้งถิ่น และ
ประเทศนาํไปสู่การแข่งขนัระดบัชาติ 

KPI 30 : ร้อยละของงบประมาณที่ใชใ้นการพฒันาและเผยแพร่
นวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน/งบประมาณทั้งหมด 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ 1.ทุกสาขาวิชาดา้นนวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจยั และ
โครงงาน จาํนวนระดบั ปวช. 2 ชิ้น ปวส. 8 ชิ้น รวม 10 ชิ้น/ปี 
ปวช. ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ปวส. ภาคเรียนละ 4 เรื่อง 
2.มีผลงานในระดบัชาติหรือใชป้ระโยชนใ์นวิชาชีพที่มีการ
เผยแพร่ 3 ชิ้น/ปี 

1.งบประมาณที่จดัสรรจากงบดาํเนินการของวิทยาลยัที่ไดร้ับจดัสรร 
2.งบประมาณที่ไดร้ับจากหน่วยงานอื่น 

3.สูตรคาํนวณ นบัจาํนวนชิ้นงานแยกตามสาขาวิชา 
จาํนวนสาขาวชิาที่จดัไดค้รบ  x  100 
จาํนวนสาขาวชิาทั้งหมด 

รวมงบประมาณทั้งจากวิทยาลยัและจากหน่วยงานภายนอก  x  100 
งบดาํเนินการ 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  80 
พอใช ้ ร้อยละ  75 – 80 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  75 

ดี  มากกวา่ร้อยละ  1.00 
พอใช ้ ร้อยละ  0.50 – 1.00 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  0.50 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.สาขาวิชาดาํเนินการใหค้รบคือ 10 ชิ้น/ปี 
2.ชิ้นงานที่ส่งประกวดในระดบัชาติ ระดบัภาค  3  ชิ้น/ปี 
3.งานนวตักรรมและสิ่งประดิษฐเ์ป็นผูร้วบรวม 

1.งบประมาณที่ไดจ้ากหน่วยงานอื่น จะช่วยเพิ่มงบประมาณดาํเนินการ 
โครงการได ้
2.งานการเงินเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลทั้งหมด 
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แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555 – 2558) วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา        
 

รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 31 : จาํนวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

เกี่ยวกบันวตักรรม สิ่งประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน ที่
นาํไปใชพ้ฒันาการเรียน การสอน ชุมชน สงัคมและ
ประเทศชาติ 

KPI 32 : ระดบัคุณภาพการบริหารของผูบ้ริหารที่สอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์และการมีส่วนร่วมของประชาชนอาชีวศึกษาดว้ยความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ การเผยแพร่คือ การนาํเขา้ประกวด แสดงในโอกาสต่างๆ การจดั
อบรม ใหไ้ด ้3 ชิ้น/ปี 

มีองคป์ระกอบ 8 ขอ้ คือ 1.การกระจายอาํนาจ 
2.การวางแผนจดัการศึกษา 
3.การมีส่วนร่วม 
4.การพึ่งตนเอง 
5.แสวงหาความร่วมมือ 
6.มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
7.พฒันาตน พฒันางาน พฒันาองคก์ร 
8.มีมาตรฐานคุณภาพ 

3.สูตรคาํนวณ นบัจาํนวนครั้งที่เผยแพร่ นบัจาํนวนขอ้ขององคป์ระกอบที่ผูบ้ริหารดาํเนินการ 
4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่  4  ครั้ง 

พอใช ้ 3 – 4 ครั้ง 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่  3  ครั้ง 

ดี  มากกวา่ 6 ขอ้ 
พอใช ้ 5 – 6 ขอ้ 
ปรับปรุง   นอ้ยกวา่  5 ขอ้ 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของความสาํเร็จ

1.งานนวตักรรมและสิ่งประดิษฐฝ์่ายวิชาการเป็นผูร้วบรวมขอ้มูล
ทั้งหมด 
2.สาขาวิชาต่าง ๆ ตอ้งสนบัสนุนส่งเสริมใหเ้กิดงาน 

1.แผนยทุธศาสตร์ของวิทยาลยั แผนปฏิบตัิการประจาํปี คาํสั่งมอบหมายงาน 
รายงานผลการปฏิบตัิงานเป็นขอ้มูลที่ใช ้
2.งานวิจยัและประกนัคุณภาพรวบรวมขอ้มลูนี้ 
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รายละเอยีดตวับ่งชี้ (KPI  Profile) 
 
1.ตวับ่งชี้ KPI 33 : ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
KPI 34 : ระดบัคุณภาพของการจดัระบบสารสนเทศและการจดัการ
ความรู้ของสถานศึกษา 

2.คาํอธิบายตวับ่งชี้ บุคลากรทุกคนในวิทยาลยัปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มีใบ
ประกอบวิชาชีพ มีการประเมินทุกปี ทั้งขา้ราชการ พนกังาน
ราชการ ครูอตัราจา้ง พนกังานเจา้หนา้ที่ 

หมายถึง ระบบศูนยข์อ้มูลของวิทยาลยัที่ดีประสิทธิภาพประกอบดว้ย 
1.ขอ้มูลพื้นฐาน  2.ระบบการจดัเกบ็ขอ้มูล  3.ระบบการใชข้อ้มูล 
4.การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  5.มีการปรับปรุงการจดัการขอ้มูลอยู่
ตลอดเวลา 

3.สูตรคาํนวณ จาํนวนบุคลากรที่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ  x  100 
จาํนวนบุคลากรทั้งหมด 

นบัจาํนวนขอ้ที่ไดป้ฏิบตัิ 

4.เกณฑก์ารตดัสิน ดี  มากกวา่ร้อยละ  90 
พอใช ้ ร้อยละ  85 – 90 
ปรับปรุง  นอ้ยกวา่ร้อยละ  85 

ดี  ปฏิบตัิขอ้ 1 – 4 หรือครบทั้ง  5  ขอ้ 
พอใช ้ ปฏิบตัิขอ้ 1 – 3 
ปรับปรุง  ปฏิบตัิขอ้ 1 – 2 หรือไม่ไดป้ฏิบตัิ 

5.แหล่งขอ้มูลและ
เงื่อนไขของ
ความสาํเร็จ 

1.ตอ้งมีผลการประเมินของบุคลากรทุกกลุ่ม 
2.งานบุคลากรดาํเนินงานขอ้มูลทั้งหมด 

1.ขอ้มูลของวิทยาลยัมีระบบการจดัการที่สามารถใชง้านได ้
2.งานศูนยข์อ้มูลและสารสนเทศดาํเนินการทั้งหมด 
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โครงการยทุธศาสตร์ 
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โครงการยุทธศาสตร์ 
1.  โครงการท่ี  1  :  โครงการพฒันาการวดัผลประเมินผลการเรียน 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 
 2.1.  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพ่ือความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 2.2.  กลยทุธ์ท่ี  1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
 2.3.  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :  มีความรู้และทกัษะวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกบั 
           เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไป 
 2.4.  ตวับ่งช้ี  :  KPI 1  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ี์กาํหนดตามชั้นปี 
          : KPI  6  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑก์าร 
             สาํเร็จการศึกษา 
 2.5.  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  ร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
3.  หลกัการและเหตุผล  : 
 การเรียนดา้นวชิาชีพหลกัสูตรวิชาชีพจะเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะซ่ึงการวดัผลประเมินผลจะตอ้งวดั
ตามสมรรถนะเป็นสาํคญั  แต่ละสมรรถนะมีวิธีการวดัผลแตกต่างกนั  การพฒันาทั้งวิธีการ เคร่ืองมือในการ
วดัผลจึงมีความสาํคญัยิง่  เพราะนอกจากทกัษะความรู้ท่ีตอ้งวดัผลแลว้  พฤติกรรมท่ีเป็นหวัใจสาํคญัต่อการ
วดัผลและประเมินผลดว้ย 
4.  วตัถุประสงค ์(Objective) 
 4.1.  เพื่อกาํหนดวิธีการวดัผลท่ีเหมาะสม 
 4.2.  เพื่อสร้างเคร่ืองมือวดัผลท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
 4.3.  กาํหนดวดัผลดา้นพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
6.  การดาํเนินงาน 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.จดัอบรมครูเร่ืองการวดัผลประเมินผลการศึกษา 
2.จดัทาํรูปแบบการวดัผลประเมินผลของ
วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
3.สร้างเคร่ืองมือวดัผลท่ีจาํเป็น 
4.ดาํเนินการวดัผลประเมินผลทุกภาคเรียน 

100,000  บาท 

รวมงบประมาณ 2555 - 2558 400,000  บาท 
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7.  ผลผลิตโครงการ 
 7.1.  ผลผลิต (Output) 
  1)  มีรูปแบบการวดัประเมินผลท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานของวิทยาลยั 
  2)  มีเคร่ืองมือการวดัผลท่ีเป็นแนวทางเดียวกนัของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
  3)  มีวิธีการวดัผลประเมินผลท่ีไดม้าตรฐานของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
 7.2.  ผลลพัธ์ (Outcome) 
  1)  นกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  2)  นกัศึกษามีงานทาํศึกษาต่อไดจ้าํนวนมาก 
8.  ผูด้าํเนินงานโครงการ 
 8.1.  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 
 8.2.  หวัหนา้งานพฒันาการเรียนการสอนและประเมินผล 
 8.3.  หวัหนา้แผนกวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555-2558)     วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

61 

1.  โครงการท่ี  2  :  โครงการส่งเสริมการใชภ้าษาไทย 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 
 2.1.  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพ่ือความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 2.2.  กลยทุธท่ี  1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
 2.3.  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :  มีทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
 2.4.  ตวับ่งช้ี  :  KPI 3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสารดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน 
   และการสนทนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 2.5.  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  ร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
3.  หลกัการและเหตุผล  : 
 ในการออกไปประกอบอาชีพ  ความสามารถในการส่ือสารกลายเป็นความสาํคญัในระดบัตน้ ๆ ของ
ทกัษะในการทาํงาน และเป็นความตอ้งการยิง่ของสถานประกอบต่าง ๆ การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยจึงมี
ความสาํคญัต่อการพฒันานกัศึกษาดว้ย 
4.  วตัถุประสงค ์(Objective) 
 4.1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความสามารถในการพดู การอ่าน การเขียน การฟังภาษาไทยท่ีดี 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีทกัษะร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
6.  การดาํเนินงาน 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.กิจกรรมส่งเสริมการพดูในโอกาสต่าง ๆ 
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการเขียน 

20,000  บาท 

รวมงบประมาณปี 2555 - 2558 80,000  บาท 
 
7.  ผลผลิตโครงการ 
 7.1.  ผลผลิต (Output) 
  1)  นกัศึกษามีทกัษะในการพดู การอ่าน การเขียน การฟังภาษาไทยเพ่ิมข้ึน 
 7.2.  ผลลพัธ์ (Outcome) 
  1)  นกัศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  2)  นกัศึกษามีงานทาํศึกษาต่อไดจ้าํนวนมาก 
8.  ผูด้าํเนินงานโครงการ 
 8.1.  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวชิาการ 
 8.2.  ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย 
 8.3.  งานกิจกรรม 



 

แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555-2558)     วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

62 

1. โครงการท่ี  3  :  โครงการส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษและภาษาต่างประเทศ 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 
 2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 2.2  กลยทุธ์ท่ี  1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

 2.3  วตัถุประสงค ์ (Purpose)  :  มีทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI  3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร  ดา้นการฟัง  การอ่าน  การเรียน  
และการสนทนาภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ 
 2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  ร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
3.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการออกไปประกอบอาชีพ  ความสามารถในการส่ือสารกลายเป็นความสาํคญัในระดบัตน้ ๆ  ของ
ทกัษะในการทาํงาน  และเป็นความตอ้งการยิง่ของสถานประกอบการต่าง ๆ  โดยเฉพาะภาษาสากลของโลก 

4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
 4.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความสามารถในการพดู  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  ภาษาองักฤษได ้
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีทกัษะร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
6.  การดาํเนินงาน 
 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.กิจกรรมส่งเสริมการพดูในโอกาสต่าง ๆ 
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการเขียน 
4.กิจกรรมส่งเสริมการฟัง 
5.กิจกรรมการสนทนา 

30,000  บาท 

รวมงบประมาณ  2555 - 2558 120,000  บาท 
 
7.  ผลผลิตโครงการ 

 7.1  ผลผลิต  (output) 
1.  นักศึกษาท่ีมีทกัษะในการพูด  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การสนทนา  ในภาษาองักฤษ
เพิ่มข้ึน 

 7.2  ผลลพัธ์  (outcome) 
  1.  นกัศึกษามีคุณภาพ  ไดม้าตรฐาน 
  2.  นกัศึกษามีงานทาํ  ศึกษาต่อ  ไดจ้าํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินงานโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 8.2  ครูสอนวิชาภาษาองักฤษ 
 8.3  งานกิจกรรม 
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1. โครงการท่ี  4  :  โครงการทดสอบภาษาต่างประเทศของครูและนกัศึกษา (TOIC) 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 
 2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 2.2  กลยทุธ์ท่ี  1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

 2.3  วตัถุประสงค ์ (Purpose)  :  มีความรู้  และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการคน้ควา้  และ
ปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI  4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้  และเทคโนโลยีท่ีจาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้  และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  ร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
3.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการศึกษาดา้นวิชาชีพ  ความรู้  และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลากลายเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นของ
การเรียนรู้  โดยเฉพาะวิธีเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ทกัษะการคน้ควา้จากระบบอินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นส่ิง
สาํคญัของการเรียนสมยัใหม่  การพฒันาดา้นน้ีจึงมีความจาํเป็นเป็นอยา่งดี 

 4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
 4.1  ครูมีทกัษะในการมอบหมายงานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 4.2  นกัศึกษามีความสามารถในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้ควา้หาความรู้ 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีทกัษะร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
6.  การดาํเนินการ 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.กิจกรรมส่งเสริมการพดูในโอกาสต่าง ๆ 
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการเขียน 
4.กิจกรรมส่งเสริมการฟัง 
5.กิจกรรมการสนทนา 

80,000  บาท 
 

รวมงบประมาณปี 2555 - 2558 80,000  บาท 
 
7.  ผลผลิตของโครงการ 
 7.1  ผลผลิต  (Output) 
  1.  นกัศึกษามีความสามารถในการคน้ควา้ดว้ยอินเตอร์เน็ตได ้
  2.  มีหอ้งอินเตอร์เน็ตเพื่อใหบ้ริการนกัศึกษาเพียงพอ 
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 7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
  1.  นกัศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  2.  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ ไดจ้าํนวนมาก 
8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 8.2  งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
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1. โครงการท่ี  5  :  โครงการพฒันาทกัษะภาษาต่างประเทศของนกัศึกษา 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 
 2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 2.2  กลยทุธ์ท่ี  1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

 2.3  วตัถุประสงค ์ (Purpose)  :  มีความรู้  และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการคน้ควา้  และ
ปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI  4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้  และเทคโนโลยีท่ีจาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้  และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  ร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
3.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการศึกษาดา้นวิชาชีพ  ความรู้  และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลากลายเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นของ
การเรียนรู้  โดยเฉพาะวิธีเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ทกัษะการคน้ควา้จากระบบอินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นส่ิง
สาํคญัของการเรียนสมยัใหม่  การพฒันาดา้นน้ีจึงมีความจาํเป็นเป็นอยา่งดี 

 4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
 4.1  ครูมีทกัษะในการมอบหมายงานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 4.2  นกัศึกษามีความสามารถในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้ควา้หาความรู้ 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีทกัษะร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
6.  การดาํเนินการ 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.กิจกรรมส่งเสริมการพดูในโอกาสต่าง ๆ 
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการเขียน 
4.กิจกรรมส่งเสริมการฟัง 
5.กิจกรรมการสนทนา 

600,000  บาท 
 

รวมงบประมาณปี 2555 - 2558 2,400,000  บาท 
 
7.  ผลผลิตของโครงการ 
 7.1  ผลผลิต  (Output) 
  1.  นกัศึกษามีความสามารถในการคน้ควา้ดว้ยอินเตอร์เน็ตได ้
  2.  มีหอ้งอินเตอร์เน็ตเพื่อใหบ้ริการนกัศึกษาเพียงพอ 
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 7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
  1.  นกัศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  2.  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ ไดจ้าํนวนมาก 
8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 8.2  งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
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1. โครงการท่ี  6  :  โครงการเตรียมทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติดา้นอาชีวศึกษา (V-NET)  
2.  สนองยทุธศาสตร์ 
 2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 2.2  กลยทุธ์ท่ี  1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

 2.3  วตัถุประสงค ์ (Purpose)  :  มีความรู้  และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการคน้ควา้  และ
ปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI  4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้  และเทคโนโลยีท่ีจาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้  และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  ร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
3.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการศึกษาดา้นวิชาชีพ  ความรู้  และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลากลายเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นของ
การเรียนรู้  โดยเฉพาะวิธีเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ทกัษะการคน้ควา้จากระบบอินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นส่ิง
สาํคญัของการเรียนสมยัใหม่  การพฒันาดา้นน้ีจึงมีความจาํเป็นเป็นอยา่งดี 

 4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
 4.1  ครูมีทกัษะในการมอบหมายงานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 4.2  นกัศึกษามีความสามารถในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้ควา้หาความรู้ 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีทกัษะร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
6.  การดาํเนินการ 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.กิจกรรมส่งเสริมการพดูในโอกาสต่าง ๆ 
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการเขียน 
4.กิจกรรมส่งเสริมการฟัง 
5.กิจกรรมการสนทนา 

30,000  บาท 
 

รวมงบประมาณปี 2555 - 2558 120,000  บาท 
 
7.  ผลผลิตของโครงการ 
 7.1  ผลผลิต  (Output) 
  1.  นกัศึกษามีความสามารถในการคน้ควา้ดว้ยอินเตอร์เน็ตได ้
  2.  มีหอ้งอินเตอร์เน็ตเพื่อใหบ้ริการนกัศึกษาเพียงพอ 
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 7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
  1.  นกัศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  2.  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ ไดจ้าํนวนมาก 
8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 8.2  งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
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1. โครงการท่ี  7  :  โครงการส่งเสริมการใชอิ้นเตอร์เน็ต  เพื่อการคน้ควา้ 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 
 2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 2.2  กลยทุธ์ท่ี  1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

 2.3  วตัถุประสงค ์ (Purpose)  :  มีความรู้  และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยท่ีีจาํเป็นในการคน้ควา้  และ
ปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI  4  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถใชค้วามรู้  และเทคโนโลยีท่ีจาํเป็นใน
การศึกษาคน้ควา้  และปฏิบติังานวิชาชีพไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  ร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
3.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการศึกษาดา้นวิชาชีพ  ความรู้  และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปตลอดเวลากลายเป็นปัจจยัท่ีจาํเป็นของ
การเรียนรู้  โดยเฉพาะวิธีเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ทกัษะการคน้ควา้จากระบบอินเตอร์เน็ตจึงกลายเป็นส่ิง
สาํคญัของการเรียนสมยัใหม่  การพฒันาดา้นน้ีจึงมีความจาํเป็นเป็นอยา่งดี 

 4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
 4.1  ครูมีทกัษะในการมอบหมายงานท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 4.2  นกัศึกษามีความสามารถในการใชอิ้นเตอร์เน็ตในการคน้ควา้หาความรู้ 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีทกัษะร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
6.  การดาํเนินการ 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.จดัรายวิชาคอมพิวเตอร์ในทุกสาขาวิชาการ 
2.จดัหาคอมพิวเตอร์ประจาํศูนยค์อมพิวเตอร์เพื่อการ
คน้ควา้จาํนวน  120  เคร่ือง 
3.จดัระบบการควบคุมและความปลอดภยัของระบบ 
4.การบาํรุงรักษา 
5.มีการประเมินผลโครงการ 

 
1,920,000  บาท 

 
ปีละ 100,000  บาท รวม  400,000  บาท 
ปีละ  50,000  บาท  รวม  200,000  บาท 

 
รวมงบประมาณปี 2555 - 2558 2,520,000  บาท 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
 7.1  ผลผลิต  (Output) 
  1.  นกัศึกษามีความสามารถในการคน้ควา้ดว้ยอินเตอร์เน็ตได ้
  2.  มีหอ้งอินเตอร์เน็ตเพื่อใหบ้ริการนกัศึกษาเพียงพอ 
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 7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
  1.  นกัศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
  2.  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ ไดจ้าํนวนมาก 
8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 8.2  งานวิทยบริการและหอ้งสมุด 
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1.  โครงการท่ี  8  :  โครงการพฒันาบุคลิกภาพนกัศึกษา 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพือ่ความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 1  :  พฒันาผูเ้รียนดว้ยวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   มีคุณภาพ จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 5  :  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ  

มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี 
           KPI 25 :  จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวชิาชีพ คุณธรรม  

              จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งดา้นบุคลิกภาพ และ 
              มนุษยสมัพนัธ์ 

2.5 เป้าหมายตวับ่งช้ี  :   KPI 5  มากกวา่ร้อยละ 75 
KPI 25   จาํนวนสาขาวิชามากกวา่ร้อยละ 80 

3.  หลกัการและเหตุผล   
บุคลิกภาพของนกัศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัต่อการประกอบอาชีพของนกัศึกษา เม่ือสาํรวจการศึกษา 

การพฒันาบุคลิกภาพในขณะท่ีกาํลงัศึกษาอยูจึ่งเป็นกระบวนของการพฒันานกัศึกษา นอกเหนือจาก
ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

4.1  นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดี เช่น ความซ่ือสตัย ์ความรับผดิชอบ ความมี
วินยั ความเมตตากรุณา ความขยนัอดทน ไม่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 

4.2  นกัศึกษามีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี สามารถทาํงานร่วมกบัคนอ่ืนไดดี้ 
4.3  นกัศึกษามีการแสดงออกท่ีเหมาะสมในโอกาสต่างๆ 

5.  เป้าหมาย 
5.1  นกัศึกษามีบุคลิกภาพดี  ร้อยละ 75 ข้ึนไป ทุกชั้นปี 
5.2  สาขาวิชาท่ีจดักิจกรรม ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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6.  การดาํเนินการ   
กจิกรรม งบประมาณ 

1.  จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  เช่น  การแต่ง
กาย  การเขา้แถวหนา้เสาธง การเขา้เรียนในหอ้งเรียน และโรงฝึกงาน 
การใชส้ถานท่ีร่วมกนั เช่น หอ้งนํ้า โรงอาหาร และอ่ืนๆ  

ปีละ 500,000 บาท 
รวม 2,000,000 บาท 

2.  จดักิจกรรมส่งเสริมการมีมนุษยสมัพนัธ์ และการแสดงออกท่ี
เหมาะสม เช่น องคก์ารวิชาชีพ ลูกเสือ กีฬา บริการวิชาชีพ 
ศิลปวฒันธรรม และอ่ืนๆ 

ปีละ 1,000,000 บาท 
รวม 4,000,000 บาท 

3.  จดัแผนของงบประมาณสร้างหลงัคาคลุมลานอเนกประสงค ์ เพื่อ
จดักิจกรรมต่างๆ และกีฬาในร่วม เช่น ฟุตซอล บาสเกตบอล 
วอลเล่ยบ์อล ตะกร้อ และฟิตเนส จาํนวน 1 หลงั 

7,500,000 บาท 

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 13,500,000 บาท 
 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของตน 

7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาการศึกษา 
8.2  งานกิจกรรม 
8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  9  :  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 1  :  พฒันาผูเ้รียนดว้ยวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   มีความรู้ และทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลกัสูตร สาํหรับ 
                                                         ผูส้าํเร็จการศึกษา 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 7  :  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีผา่นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี :  KPI 7  ร้อยละ 75 ข้ึนไปทุกสาขาวิชา 

3.  หลกัการและเหตุผล   
ในการประเมินผลการเรียนวิชาชีพ นอกจากจะประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ ยงัตอ้งทาํ

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีนกัศึกษาผูน้ั้นศึกษาในสาขาวิชานั้นดว้ย เพื่อเป็นการรับรองนกัศึกษา 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
 เพื่อเป็นการรับรองนกัศึกษาทางดา้นวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษาร้อยละ 75 ข้ึนไป ผา่นเกณฑป์ระเมินมาตรฐาน 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.  จดัเตรียมแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา ปีละ 100,000 บาท 
2.  ทาํการทดสอบนกัศึกษาปีสุดทา้ยของหลกัสูตร คือ ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 

 

3.  ประเมินผลการทดสอบ  
รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 400,000 บาท 

 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  นกัศึกษาไดรั้บการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 

7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
1 )  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อจาํนวนมาก 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
8.2  งานพฒันาการเรียนการสอนและประเมินผล 
8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 



 

แผนพฒันาสถานศึกษา 4 ปี (2555-2558)     วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

75

1.  โครงการท่ี  10  :  โครงการติดตามผลนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษา 
2.  ยทุธศาสตร์ 

2.1 ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพ 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 1  :  พฒันาผูเ้รียนดว้ยวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   มีงานทาํเม่ือสาํเร็จการศึกษา หรือศึกษาต่อ 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 8 :  ร้อยละของผูส้าํเร็จการศึกษาท่ีไดง้านทาํในสถานประกอบการ/ประกอบ 
                          อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี :   ร้อยละ 60 ข้ึนไป ในทุกสาขาวิชา 

3.  หลกัการและเหตุผล   
ความสาํเร็จของการจดัการศึกษาวิชาชีพคือ การท่ีนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้มีงานทาํ หรือ

ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ การติดตามผลนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว้จึงมีความจาํเป็น
ดงักล่าว 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

 เพื่อติดตามผลนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาทุกระดบั 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีงานทาํ และศึกษาต่อร้อยละ 60 ข้ึนไป ทุกสาขาวิชา 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.  จดัเตรียมการเกบ็ขอ้มูล ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไปรษณียบตัร 
website และอ่ืน 

ปีละ 60,000 บาท 

2.  ทาํการประเมินผล  
3.  จดัทาํรายงาน  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 240,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  มีรายงานสรุปผลติดตามนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ 
2)  นาํขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันาวิทยาลยั 

7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
1)  มีการพฒันาคุณภาพนกัศึกษาตลอดเวลา 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาการศึกษา 
 8.2  งานแนะแนวและสวสัดิการศึกษา 
 8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  11  :  โครงการสาํรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะ 
ของนกัศึกษา 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 
 2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพ 

2.2  กลยทุธ์ท่ี 1  :  พฒันาผูเ้รียนดว้ยวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผูส้าํเร็จการศึกษา 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 19 :  ระดบัความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะท่ีพึง 
                          ประสงคด์า้นคุณภาพภายใน 1 ปี 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี :   อยูใ่นระดบัดี 

3.  หลกัการและเหตุผล   
การจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ เป็นการจดัการศึกษาให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละ

นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีสําคัญตามท่ีหลักสูตรกําหนดความคิดเห็นของสถานประกอบการ เป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของการนาํมาพฒันานกัศึกษาใหมี้คุณภาพ 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

เป็นการสาํรวจความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของนกัศึกษาในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1.  ดา้นวิชาการ 
2.  ดา้นความรู้ ความสามารถพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการทาํงาน 
3.  การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5.  เป้าหมาย  :  สถานประกอบการในเขตจงัหวดันครราชสีมา และในยา่นอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.   จดัหาขอ้มูลจากสถานประกอบการในรูปแบบต่างๆ ปีละ 60,000 บาท 
2.   ประเมินผล  
3.  จดัทาํรายงาน  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 240,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  รายงานการสาํรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะของ
นกัศึกษา 

7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อจาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 8.2  งานวิจยัและมาตรฐานการศึกษา 
 8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  12  :  โครงการพฒันาหลกัสูตร ระดบั ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   ร่วมมือกบัสถานประกอบการในการพฒันาหลกัสูตรฐาน 
                                                         สมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2.4 ตวับ่งช้ี  :  KPI 10 :  ระดบัคุณภาพของหลกัสูตร ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาท่ีมีการ 
                                            พฒันา ความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี :   จาํนวนสาขาวิชาท่ีมีการพฒันาร้อยละ 80 ข้ึนไป 

3.  หลกัการและเหตุผล   
ในการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อคุณลกัษณะของนักศึกษา ผลของการ

สํารวจนั้ น จะถูกนํามาพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในการพฒันารายวิชา (Course 
Development) ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัตลาดแรงงานต่อไป 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

 ทุกแผนกวิชาทาํการพฒันารายวิชา (Course Development) ตามผลการสาํรวจสถานประกอบการ 
5.  เป้าหมาย  :  ทุกสาขาวิชามีการพฒันาหลกัสูตร 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.  ครูผูส้อนวิเคราะห์ขอ้มูลจากความตอ้งการและปัญหา ปีละ 100,000 บาท 
2.  พฒันารายวิชาใหส้ามารถแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการ  
3.  จดัทาํแผนการสอน  
4.  สอน  
5.  ประเมินผล  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 400,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  จาํนวนรายวิชาท่ีมีการพฒันา 
2)  จาํนวนสาขาวิชาท่ีมีการพฒันา 

7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อจาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 8.2  งานหลกัสูตรการเรียนการสอนและทวิภาคี 
 8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  13  :  โครงการนิเทศและประเมินคุณภาพการสอนและการฝึกงาน 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  โดยส่งเสริมให ้
ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
2.1 ตวับ่งช้ี  :  KPI 11  ระดบัคุณภาพของการจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น 
สําคญั  ในการฝึกทกัษะวิชาชีพ มีการฝึกปฏิบติัจริง เพื่อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติ เต็ม
ตามศกัยภาพ และพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  : 

1)  ผลการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดคุณภาพครบทุกขอ้ ประกอบดว้ย 
1.1)  ผลการจดัการเรียนการสอนตรงกบัแผนการจดัการเรียนรู้ 
1.2)  ผลการนิเทศการสอน 
1.3)  ผลการประเมินคุณภาพการสอน 
1.4)  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการสอน 
1.5)  การนาํผลการประเมินไปพฒันาการเรียนรู้ 

2)  การจดัทาํแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ร้อยละ 75 ของจาํนวนรายวิชาทั้งหมด 
3.  หลกัการและเหตุผล   

คุณภาพการเรียนการสอนเกิดจากความพอดีของ 2 ส่วนคือ ครูและผูเ้รียน ครูอยากสอน ผูเ้รียน
อยากเรียน โดยมีองคป์ระกอบเพ่ือใหเ้กิดคุณภาพ 5 ประการ 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

4.1  เพื่อใหก้ารจดัการเรียนกรสอนตรงกบัแผนการเรียนรู้ท่ีกาํหนด 
4.2  เพื่อใหมี้การนิเทศการสอน 
4.3  เพื่อใหมี้การประเมินคุณภาพการสอน 
4.4  เพื่อใหมี้การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการสอน 
4.5  เพื่อใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 
4.6  เพื่อใหเ้กิดการจดัทาํแผนแบบบูรณาการ 

5.  เป้าหมาย  :  ดาํเนินการพฒันาคุณภาพครบทุกขอ้ 
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6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.  ครูจดัทาํแผนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกรายวิชาท่ีสอน ปีละ 200,000 บาท 
2.  ดาํเนินการสอนตามแผนการสอน  
3.  นิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศ  
4.  ครูประเมินคุณภาพ การเรียนดว้ย CV. หรือ อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม  
5.  สาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการสอนของครู  
6.  นาํผลการประเมินคุณภาพการสอนของครู และความพึงพอใจของ
นกัศึกษา มาปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนดว้ยวิธีต่างๆ เช่น การ
วิจยัในชั้นเรียน และอ่ืนๆ 

 

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 800,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  มีแผนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกรายวิชา 
2)  มีกระบวนการนิเทศการสอน 
3)  มีรายงานการประเมินคุณภาพการสอนทุกรายวิชา 
4)  มีรายงานสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อคุณภาพการสอน 
5)  มีการพฒันาการเรียนการสอน 

7.2  ผลลพัธ์ (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อจาํนวนมาก 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 

 8.2  งานหลกัสูตรการเรียนการสอนและทวิภาคี 
 8.3  งานวดัผลและประเมินผล 
 8.4  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  14  :  โครงการจดัหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 

 2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   จดัระบบคอมพิวเตอร์ใหเ้หมาะสมและเพียงพอใน 
                                                          แต่ละสาขาวิชา 
2.4 ตวับ่งช้ี  :  KPI 13  ระดบัคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ใน 
                          แต่ละสาขาวิชา 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  อตัรานกัศึกษาต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการสอน 1: 1 

3.  หลกัการและเหตุผล   
การเรียนการสอนมีการใชค้อมพิวเตอร์ในหลายรายวิชาทุกสาขาวิชาชีพ รวมทั้งทกัษะการใช้

คอมพิวเตอร์ เป็นทกัษะท่ีจาํเป็นในการทาํงานในปัจจุบนั นกัศึกษาทุกคนตอ้งใชค้อมพิวเตอร์เป็น ทาํให้
จาํเป็นตอ้งจดัหาคอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอต่อการเรียนการสอน 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

มีอตัราส่วนของนกัศึกษาต่อคอมพิวเตอร์  1:1  ในการเรียนการสอน 
5.  เป้าหมาย  :  ทุกสาขาวิชา 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.  สาํรวจความตอ้งการ ความจาํเป็นในการใชค้อมพิวเตอร์ จาํนวนหอ้งเรียน

คอมพิวเตอร์ 6 หอ้งเรียน 
2.  วางแผนจดัหาคอมพิวเตอร์ใหค้รบทุกสาขาวิชา จาํนวนคอมพวิเตอร์ 240 

เคร่ือง 
3.  จดัหา และประเมินผล งบประมาณ 4,800,000 

บาท 
รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 4,800,000 บาท 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  อตัราส่วนนกัศึกษาต่อคอมพิวเตอร์ในการเรียน T : T 
  7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
   1)  นกัศึกษามีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
   2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 

8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
8.2  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
8.3  งานพสัดุ 
8.4  งานแผนงบประมาณ 
8.5  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  15  :  โครงการจดัหาเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการฝึกงาน 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน สถานท่ีศึกษาคน้ควา้ให ้
                                                 เหมาะสมกบัสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ  
                                                 และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
2.4 ตวับ่งช้ี  :  KPI 14  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบหอ้งเรียน 
                       หอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังาน เหมาะสมกบัวิชา 
                       ท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  อยูใ่นระดบัดี 

3.  หลกัการและเหตุผล   
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์การฝึกงาน มีส่วนสาํคญัยิง่ต่อการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ ต่อ

คุณภาพการเรียน เพราะเคร่ืองมืออุปกรณ์เหลาน้ีเป็นทกัษะพ้ืนฐานให้กบันักศึกษา ให้สามารถรับการ
ถ่ายทอดทกัษะท่ีสูงข้ึนไปได ้
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

มีจาํนวนครุภณัฑ ์เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเป็นพื้นฐานของทุกแผนกวิชาครบ 
5.  เป้าหมาย  :  จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัใหค้รบตามมาตรฐานขั้นตํ่าทุกสาขาวิชา 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.สาํรวจสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
และจดังบประมาณทุกสาขาวิชา 

10,000,000 บาท 

2.สาํรวจสภาพปัจจุบนั ความตอ้งการหอ้งทดลองในสาขาวิชาต่างๆ และ
จดัของบประมาณ จดัหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ประจาํหอ้งทดลอง 

10,000,000 บาท 

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 20,000,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  ไดเ้คร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์พื้นฐานครบในทุกสาขาวิชา 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 

8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
8.2  งานแผนงบประมาณ 
8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  16  :  โครงการจดัสร้างศูนยว์ิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน สถานท่ีศึกษาคน้ควา้ 
                                                  ใหเ้หมาะสมกบัสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบ  
                                                  การ และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
2.4 ตวับ่งช้ี  :  KPI 14  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบหอ้งเรียน 
                       หอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังาน เหมาะสมกบัวิชา 
                       ท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  อยูใ่นระดบัดี 

1)  การจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ และโรงฝึกงาน 
2)  การจดัศูนยว์ิทยบริการ 
3)  การจดัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ 

3.  หลกัการและเหตุผล   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นอาคารท่ีเป็นทั้งศูนยว์ิทยบริการของวิทยาลยั และเป็น

อาคารจดัการเรียนการสอนในทุกระดบัจนถึงปริญญาตรีสายปฏิบติัการของวิทยาลยั 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

จดัสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา ขนาด 8 ชั้น  เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางของการจดั
การศึกษาจนถึงปริญญาตรี 
5.  เป้าหมาย  :  จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใหค้รบตามมาตรฐานขั้นตํ่าทุกสาขาวิชา 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.จดัทาํแผนของบประมาณ จดัสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา  
8 ชั้น  ประกอบดว้ย หอ้งสมุด หอ้งศูนยค์อมพิวเตอร์ หอ้งจดันิทรรศการ 
หอ้งประชุมอบรมสมัมนา หอ้งชมภาพยนตร์  หอ้งสาํนกังาน หอ้งเรียน 

52,000,000 บาท 

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 52,000,000 บาท 
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7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีศูนยว์ิทยบริการโดยเฉพาะ 
2)  มีพื้นท่ีจดักิจกรรมท่ีสาํคญั เช่น หอ้งสมุด หอ้งอินเตอร์เน็ต หอ้งแสดงนิทศัการ  
หอ้งอบรมสมัมนา หอ้งชมภาพยนตร์ หอ้งเรียน หอ้งสาํนกังาน 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
 8.1  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 8.2  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 8.3  งานแผนงบประมาณ 
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1.  โครงการท่ี  17  :  โครงการปรับปรุงพฒันาอาคารเรียนและโรงฝึกงาน 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   จดัสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝึกปฏิบติังาน สถานท่ีศึกษาคน้ควา้ให ้
                                                   เหมาะสมกบัสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ  
                                                   และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
2.1 ตวับ่งช้ี  :  KPI 14  ระดบัความเหมาะสมในการจดัอาคารเรียน อาคารประกอบหอ้งเรียน 
                       หอ้งปฏิบติัการ ศูนยว์ิทยบริการ โรงฝึกงาน พื้นท่ีฝึกปฏิบติังาน เหมาะสมกบัวิชา 
                       ท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  อยูใ่นระดบัดี 

1)  การจดัหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ และโรงฝึกงาน 
2)  การจดัศูนยว์ิทยบริการ 
3)  การจดัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์ 

3.  หลกัการและเหตุผล   
อาคารเรียน โรงฝึกงาน และพื้นท่ีปฏิบติังานอ่ืนๆ คือ หวัใจของการเรียนการสอน พื้นท่ีแห่งน้ีจึง

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการจดัหาใหเ้พียงพอและมีการซ่อมบาํรุงส่ิงท่ีมีอยูใ่หส้ามารถใชง้านไดน้าน 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 

4.1  จดัสร้างอาคารปฏิบติังานช่างอิเลก็ทรอนิกส์ ขนาด 4 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม จาํนวน 1 หลงั 
4.2  จดัสร้างอาคารปฏิบติัการช่างไฟฟ้า ขนาด 4 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม จาํนวน 1 หลงั 

5.  เป้าหมาย  :  อาคารปฏิบติัการ ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 1 หลงั 
           อาคารปฏิบติัการ ช่างไฟฟ้ากาํลงั  จาํนวน 1 หลงั 

6.  การดาํเนินการ   
กจิกรรม งบประมาณ 

1.จดัสร้างอาคารปฏิบติัการ ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ 4 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม 
เพื่อใหมี้พื้นท่ีจดัการเรียนการสอนเพียงพอ จาํนวน 1 หลงั 

12,000,000 บาท 

2.จดัสร้างอาคารปฏิบติัการช่างไฟฟ้า 4 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม เพื่อใหมี้
พื้นท่ีจดัการเรียนการสอนเพยีงพอ จาํนวน 1 หลงั 

12,000,000 บาท 

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 24,000,000 บาท 
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7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  ไดอ้าคารโรงฝึกงาน ช่างก่อสร้าง ช่างโลหะการ ช่างกลโรงงาน 
2)  ไดอ้าคารเรียน 2 หลงั 
3)  ไดอ้าคารประลองวิศวกรรม 4 หลงั พร้อมครุภณัฑ ์

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
8.2  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
8.3  งานแผนงบประมาณ 
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1.  โครงการท่ี  17  :  โครงการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพ 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   จดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มและส่ิงอาํนวย 
                                                          ความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 15  ระดบัคุณภาพการจดัระบบความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้ม  
                          ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :   จาํนวนสาขาวิชาท่ีจดัร้อยละ 70 ข้ึนไป 

3.  หลกัการและเหตุผล   
การจดัการศึกษาวิชาชีพ เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีค่าใชจ่้ายสูง การจดัการกบัส่ิงแวดลอ้ม ความ

ปลอดภยัต่างๆ จึงเป็นส่ิงจาํเป็นและตอ้งดาํเนินการ เพื่อใหเ้กิดเป็นกิจนิสัยของผูเ้รียน เป็นนิสัยท่ีสามารถ
ใชใ้นการประกอบอาชีพได ้
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
 จดัส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกดงัน้ี 

4.1  ป้ายเรืองแสงเตือนความปลอดภยั 
  4.2  ระบบสญัญาณเตือนภยั อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 
  4.3  แสดงการใชอุ้ปกรณ์ วิทย ุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
  4.4  สถานท่ีจดัเกบ็ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
  4.5  การตรวจสภาพ การบาํรุงรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 
  4.6  อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
5.  เป้าหมาย  :  จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใหค้รบตามมาตรฐานขั้นตํ่าทุกสาขาวิชา 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.จดัหาอุปกรณ์ ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ปีละ 50,000 บาท 
2.จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั  
3.ปรับปรุงการจดัเกบ็วสัดุของแต่ละสาขาวิชา  
4.ปรับปรุงการปฐมพยาบาล  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 200,000 บาท 
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7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  ทุกโรงฝึกงานมีการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและส่ิงอาํนวยความสะดวกครบทั้ง 8 ขอ้  
ตามลกัษณะของแต่ละแผนกวิชา 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
8.2  หวัหนา้แผนกวิชาท่ีมีโรงฝึกงาน 
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1.  โครงการท่ี  18  :  โครงการพฒันาบุคลากรของวิทยาลยั 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพ 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   พฒันาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ในงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
                                                         อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 16  ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาท่ีไดรั้บการพฒันา  
                          ตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :   จาํนวนบุคลากรร้อยละ 90 ข้ึนไป 

3.  หลกัการและเหตุผล   
บุคลากรของวิทยาลยัทุกคนท่ีทาํหนา้ท่ีต่างๆ กนั เช่น ครู เจา้หนา้ท่ี พนกังาน ลว้นแลว้ตอ้งไดรั้บ 

การพฒันาดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการทาํงาน มีความสมํ่าเสมอ และมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  จดัอบรม สมัมนา ดูงาน ศึกษาต่อ ใหก้บับุคลากรของวิทยาลยัตามหนา้ท่ีในการทาํงาน ไม่
นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง/คน/ปี 
5.  เป้าหมาย  :  บุคลากรทุกคนของวิทยาลยั 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม สมัมนา แข่งขนั เพื่อพฒันาบุคลากร ปีละ 50,000 บาท 

รวม 2,000,000 บาท 
2.จดัอบรมสมัมนา นิทรรศการ ภายในวิทยาลยั ปีละ 500,000 บาท 

รวม 2,000,000 บาท 
3.ส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากร  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 4,000,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  บุคลากรของวิทยาลยั ไดรั้บการพฒันาตามหนา้ท่ีไม่นอ้ยกวา่ 20 ชัว่โมง/คน/ปี 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
8.2  งานบุคลากร 
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1.โครงการท่ี  19  :  โครงการร่วมมือกบัสถานประกอบการจดัการศึกษาวิชาชีพ ระดบั ปวช ปวส. และ
ปริญญาตรี 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพ 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพ 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่วมกนั 
                                                  จดัการศึกษาทั้งในระบบ ทวิภาคี อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 18  จาํนวนสถานประกอบการท่ีมีการจดัการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา  
                       จดัการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกติ 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :   มากกวา่  14  แห่ง 

3.  หลกัการและเหตุผล   
การจดัการศึกษาวิชาชีพ มีความจาํเป็นท่ีตอ้งจดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดคุณภาพของการจดัการศึกษา เพราะคุณภาพคือ ความพึงพอใจของผูใ้ช ้
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  จดัการศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ จาํนวนมากกวา่ 14 แห่ง 
5.  เป้าหมาย  :  สถานประกอบการในเขตจงัหวดันครราชสีมาและยา่นอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.สาํรวจสถานประกอบการท่ีร่วมมือกบัวิทยาลยั ปีละ 100,000 บาท 
2.จดักิจกรรมความมือจดัการฝึกงาน จดัการศึกษาร่วมกนั  
3.เชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอนในวิทยาลยั  
4.ประเมินผล  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 4,000,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  มีสถานประกอบการร่วมจดัการศึกษากบัวิทยาลยั จาํนวน 15 แห่งข้ึนไป 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 
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8.     ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
8.2  งานหลกัสูตรการเรียนการสอนและทวิภาคี 
8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1. โครงการท่ี  20  :  โครงการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรภาษาองักฤษ (Mini English Program) 
2.  สนองยทุธศาสตร์ 
 2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ  เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
 2.2  กลยทุธ์ท่ี  1  :  พฒันาผูเ้รียนดา้นวิชาชีพอยา่งมีคุณภาพ 

 2.3  วตัถุประสงค ์ (Purpose)  :  มีทกัษะในการใชภ้าษาส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

 2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI  3  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร  ดา้นการฟัง  การอ่าน  การ
เรียน  และการสนทนาภาษาไทย  และภาษาต่างประเทศ 
 2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  ร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
3.  หลกัการและเหตุผล 
 ในการออกไปประกอบอาชีพ  ความสามารถในการส่ือสารกลายเป็นความสาํคญัในระดบัตน้ ๆ  
ของทกัษะในการทาํงาน  และเป็นความตอ้งการยิ่งของสถานประกอบการต่าง ๆ  โดยเฉพาะภาษาสากล
ของโลก 

4.  วตัถุประสงค ์ (Objective) 
 4.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความสามารถในการพดู  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  ภาษาองักฤษได ้
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษามีทกัษะร้อยละ  75  ข้ึนไปทุกชั้นปี 
6.  การดาํเนินงาน 
 

กจิกรรม งบประมาณ 
1.กิจกรรมส่งเสริมการพดูในโอกาสต่าง ๆ 
2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการเขียน 
4.กิจกรรมส่งเสริมการฟัง 
5.กิจกรรมการสนทนา 

50,000  บาท 

รวมงบประมาณ  2555 - 2558 200,000  บาท 
 
7.  ผลผลิตโครงการ 

 7.1  ผลผลิต  (output) 
1.  นักศึกษาท่ีมีทักษะในการพูด  การอ่าน  การเขียน  การฟัง  การสนทนา  ใน
ภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน 
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 7.2  ผลลพัธ์  (outcome) 
  1.  นกัศึกษามีคุณภาพ  ไดม้าตรฐาน 
  2.  นกัศึกษามีงานทาํ  ศึกษาต่อ  ไดจ้าํนวนมาก 
8.  ผูด้าํเนินงานโครงการ 
 8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
 8.2  ครูสอนวิชาภาษาองักฤษ 
 8.3  งานกิจกรรม 
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1.  โครงการท่ี  21  :  โครงการตรวจสารยาเสพติดนกัศึกษา 
2.   สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพ 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  สร้างเสริมพฤติกรรมท่ีดีของนกัศึกษา 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   ป้องกนัยาเสพติด 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 23  จาํนวนคร้ังของการจดับริการตรวจสารเสพติดใหก้บัผูเ้รียน 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :   ตรวจอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี หรือมีนกัศึกษาไดรั้บการตรวจร้อยละ 90 

3.  หลกัการและเหตุผล   
ส่ิงเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดเป็นอนัตรายต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก ประเทศชาติได้สูญเสีย

เยาวชนในปีหน่ึงเป็นจาํนวนไม่น้อย เน่ืองจากยาเสพติด และสร้างปัญหาให้กบัสังคมอีกดว้ย การตรวจ
สารเสพติดนกัศึกษา ถึงแมจ้ะเป็นวิธีการท่ีไม่สามารถป้องกนัไดท้ั้งหมด แต่ก็เป็นวิธีการท่ีไดผ้ลในระดบั
หน่ึง 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  จดัการตรวจสารเสพติดอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 
5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90  ไดรั้บการตรวจสารเสพติด 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.จดัการตรวจสารเสพติด ดว้ยการตรวจร่างกาย เช่น ตรวจม่านตา 
นํ้าหนกั แขน มือ ผวิหนงั ล้ินและอ่ืนๆ 

ปีละ 20,000 บาท 

2. ตรวจปัสสาวะดว้ยนํ้ายา ปีละ 100,000 บาท 
รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 480,000 บาท 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  นกัศึกษาไดรั้บการระวงัป้องกนั การติดสารเสพติด 
7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 

1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาการศึกษา 
8.2  งานปกครอง 
8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  22  :  โครงการศึกษาพฤติกรรมการออกกลางคนัของนกัศึกษา 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพ 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  สร้างเสริมพฤติกรรมท่ีดีของนกัศึกษา 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :   เพื่อใหเ้กิดการจดัทาํระบบการดูแลใหค้าํปรึกษา 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 23  ร้อยละของผูเ้รียนท่ีออกกลางคนั 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :   นอ้ยกวา่ร้อยละ 31 

3.  หลกัการและเหตุผล   
การออกกลางคนัของนักศึกษา ท่ีออกดว้ยสาเหตุต่างๆ ขอ้มูลของกรสํารวจ นาํมาสู่การจดัทาํ

กระบวนการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงจะทาํใหน้กัศึกษาสาํเร็จการศึกษามากข้ึน 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  เพื่อใหจ้าํนวนนกัศึกษาท่ีออกกลางคนัลดลง 
4.2  เพื่อสร้างรูปแบบการช่วยเหลือนกัศึกษา 

5.  เป้าหมาย  :  นกัศึกษาของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.ตรวจสอบจาํนวนนกัศึกษาจริง คิดนกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัไม่ครบใหค้ดัออก ปีละ 30,000 บาท 
2.ตรวจสอบนกัศึกษาท่ีไม่ประสงคเ์ขา้เรียนในวิทยาลยั ใหค้ดัออก  
3.จดัทาํแบบใหน้กัศึกษาตอบในกรณีท่ีนกัศึกษามาขอลาออก หรือสอบถามจาก
เพื่อนบา้น หรือเพื่อนกัศึกษา และวิธีอ่ืนๆ เพื่อหาสาเหตุ 

 

4.ทาํรายงาน  
รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 120,000 บาท 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  จาํนวนนกัศึกษาท่ีออกกลางคนัลดลง 
2)  มีระบบการช่วยเหลือนกัศึกษาท่ีเหมาะสม 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาการศึกษา 
8.2  งานแนะแนวการศึกษา 
8.3  งานทะเบียน 
8.4  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  23  :  โครงการส่งเสริมการพฒันาทางวิชาการของนกัศึกษา 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  สร้างเสริมพฤติกรรมท่ีดีของนกัศึกษา 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose)  :  จดักิจกรรมดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การปรับปรุง 
                                                  บุคลิกภาพ และมนุษยสมัพนัธ์ 
2.4 ตวับ่งช้ี  :  KPI 25 จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นวชิาการ คุณธรรม 
                       จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงามในวทิยาลยั 

       KPI 2 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีสามารถประยกุตห์ลกัการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
                มาใชแ้กปั้ญหาในทางปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  สาขาวิชาท่ีดาํเนินงานร้อยละ 80 จาํนวนนกัศึกษาร้อยละ75 ข้ึนไป 
3.  หลกัการและเหตุผล   

การจดักิจกรรมทางวิชาการ อาจจดักิจกรรมไดห้ลากหลาย เพื่อให้เกิดการเพ่ิมพูน ความรู้ ทกัษะ 
ในทางวิชาชีพ สร้างประสบการณ์ทางวิชาการใหก้บันกัศึกษา 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  ใหมี้กิจกรรมทางวิชาการทุกภาคเรียน ทุกแผนกวิชา 
4.2  นกัศึกษาของแผนกวิชาไดร่้วมกิจกรรมพฒันาทางวชิาการ 

5.  เป้าหมาย  :  ทุกแผนกวิชาของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.ทุกแผนกวิชาจดัโครงการส่งเสริมวิชาการเฉพาะแต่ละสาขาวิชา ปีละ 500,000 บาท 

2.ทุกแผนกวิชาร่วมในโครงการท่ีส่งผลงานวิชาการของวิทยาลยั เช่น การ
แข่งขนัทกัษะวิชาชีพ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั การแสดงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานวิชาชีพ บริการวิชาชีพ และอ่ืนๆ 

 

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 1,500,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  มีกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาทางวิชาการทุกแผนกวชิา 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
8.2  หวัหนา้แผนกวิชา 
8.3  หวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.  โครงการท่ี  24  :  โครงการส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  จดัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์ร 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  สร้างเสริมพฤติกรรมท่ีดีของนกัศึกษา 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose) :   จดักิจกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม ศิลปะ วฒันธรรม 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 26 จาํนวนคร้ังและประเภทของกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นการอนุรักษ ์
                       ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี และทาํนุบาํรุง ศิลปวฒันธรรม 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  จาํนวนสาขาวิชาร้อยละ 80 

3.  หลกัการและเหตุผล   
การสั่งสอนศิลปวฒันธรรม ประเพณี เป็นหน้าท่ีของเยาวชน เป็นการสร้างความมัน่คงให้กับ

ประเทศชาติ ท่ีสาํคญัยิง่ 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นการสร้างจิตสาํนึกของการใชท้รัพยากรร่วมกนัของประชาชน เป็นการ

สร้างเสริมจิตสาธารณะใหก้บันกัศึกษา 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  มีกิจกรรมดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ทุกแผนกวิชา 
4.2  มีกิจกรรมการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทุกแผนกวิชา 

5.  เป้าหมาย  :  ทุกแผนกวิชาของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.ทุกสาขาวิชาจดักิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ศิลปะ วฒันธรรม 
ประเพณี 

ปีละ 50,000 บาท 

2.ทุกสาขาวิชาร่วมในกิจกรรมวิทยาลยัท่ีจดัส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี 

ปีละ 300,000 บาท 

3.จดัหารถตูเ้พือ่ใชใ้นกิจกรรม 1 คนั 1,100,000 บาท 
รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 2,500,000 บาท 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีกิจกรรมสืบสานศิลปะ  วฒันธรรม ประเพณี ทุกแผนกวิชา 
2)  มีกิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุกแผนกวิชา 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาการศึกษา 
8.2  งานกิจกรรม 
8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  25  :  โครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  อาชีวศึกษาพฒันา 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  บริการวิชาชีพสู่สงัคม 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose) :   ใหบ้ริการวิชาชีพกบัประชาชน 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 27  จาํนวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการท่ีใหบ้ริการวิชาชีพและ 
                        ส่งเสริมความรู้ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝึกทกัษะ 
                        วิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพของประชาชน 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  12 กิจกรรม/ปี 

3.  หลกัการและเหตุผล   
การบริการวิชาชีพใหก้บัชุมชน  เป็นการฝึกฝนใหน้กัศึกษาและบุคลากรของวิทยาลยัรู้จกัเสียสละ

เพื่อประโยชนของส่วนรวม นอกจากนั้นยงัเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้ชุมชนสังคมโดยทัว่ไปรู้จกั
สถานศึกษาดีข้ึน เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมดว้ย 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  ใหบ้ริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
4.2  ฝึกอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน 

5.  เป้าหมาย  :  ทุกแผนกวิชารวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 12 โครงการ/ปี 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.จดัทาํโครงการบริการวิชาชีพใหก้บัชุมชน เช่น โครงการร่วมดว้ยช่วย
ประชาชน FIX IT CENTER จดัซ่อมแซมสาธารณประโยชน์และอ่ืนๆ 

ปีละ 500,000 บาท 
รวม 2,000,000 บาท 

2.จดัทาํโครงการอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน เช่น 108 อาชีพ ไบโอดีเซล และ
อ่ืนๆ  

ปีละ 100,000 บาท 
รวม 400,000 บาท 

3.จดัหารถบรรทุก 6 ลอ้ 1 คนั 800,000 บาท 
รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 2,800,000 บาท 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีโครงการบริการวิชาชีพและฝึกอบรมแก่ชุมชน ไม่นอ้ยกวา่ 12 โครงการ/ปี 
7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 

1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 
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8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาการศึกษา 
8.2  งานโครงการพระราชดาํริและโครงการพิเศษ 
8.3  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.  โครงการท่ี  26  :  โครงการพฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงาน 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์เพื่อการพฒันาวิชาชีพ 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์การวิจยั ในทุกสาขาวิชา 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose) :   พฒันานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์การวจิยั โครงงานในทุกสาขาวิชา 
                                                  และเผยแพร่ผลงานสู่สงัคม 
2.4 ตวับ่งช้ี  :  KPI 29 จาํนวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยั และโครงงานท่ีนาํไปใช ้
                       ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ หรือการพฒันา 
                       ชุมชน ทอ้งถ่ิน ประเทศ จึงนาํไปสู่การแข่งขนัในระดบัชาติ 

       KPI 31 จาํนวนคร้ังและช่องทางเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันวตักรรม 
                ส่ิงประดิษฐ ์งานวิจยัและโครงงานท่ีนาํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอน 
                ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ 

2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :   
1)  จาํนวนผลงานสาขาวิชาละไม่นอ้ยกวา่ 10 ผลงาน/ปี 
2)  การเผยแพร่ผลงานไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ัง/ปี 

3.  หลกัการและเหตุผล   
นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ์ การวิจยั และโครงงานของนักศึกษา เป็นการบูรณาการความรู้ ทกัษะ 

เทคโนโลยี สภาพแวดลอ้ม และอ่ืนๆ อีกออกมาเป็นช้ินงาน จึงถือไดว้่าเป็นเร่ืองท่ีสมควรสนบัสนุนให้มี
ข้ึนในสถานศึกษาเป็นอยา่งยิง่ เพื่อเป็นการพฒันานกัศึกษาใหมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์ยา่งสมบูรณ์ 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  ส่งเสริมนวตักรรม เช่น หุ่นยนต ์พลงังานทดแทน 
4.2  ส่งเสริมส่ิงประดิษฐใ์นทุกประเภท 
4.3  ส่งเสริมใหมี้การทาํวจิยัทั้งของครูและนกัศึกษา 
4.4  ส่งเสริมใหมี้โครงงานต่างๆ 

5.  เป้าหมาย  :   
5.1  ผลงานสาขาวิชาละ 10 ผลงาน/ปี 

 5.2  ทาํการเผยแพร่ไม่นอ้ยกวา่ 4 คร้ัง/ปี 
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6.  การดาํเนินการ   
กจิกรรม งบประมาณ 

1.กิจกรรมโครงงานของนกัศึกษา ปีละ 800,000 บาท 
2.กิจกรรมส่ิงประดิษฐ ์  
3.กิจกรรมหุ่นยนต ์  
4.งานวิจยั  
5.พลงังานทดแทน  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 3,200,000 บาท 
7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  ไดผ้ลงานสาขาวิชาละ 10 ผลงาน/ปี 
2)  ส่งผลงานเขา้ประกวดแสดงในระดบัต่างๆ 4 คร้ัง/ปี 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 
2)  นกัศึกษามีงานทาํ ศึกษาต่อ จาํนวนมาก 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ 
8.2  งานนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์
8.3  งานวิจยัและประกนัคุณภาพ 
8.4  หวัหนา้แผนกวิชา 
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1.โครงการท่ี  27  :  โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรวิทยาลยั 
2.สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  ผูบ้ริหารคือผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาการบริหารสถานศึกษา โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose) :   บุคลากรของสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา ท่ีสามารถปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
                       มาตรฐานวิชาชีพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

 2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  บุคลากรร้อยละ 90 ข้ึนไป มีมาตรฐาน 
3.  หลกัการและเหตุผล   

มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดว้ย สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงผูท่ี้มีอาชีพ
ครูจะตอ้งมีมาตรฐานและจาํเป็นตอ้งมีการประเมินอยูเ่สมอ 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  ประเมินมาตรฐานของบุคลากรวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาทุกคน 
5.  เป้าหมาย  :   
 5.1  บุคลากรของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาผา่นเกณฑป์ระเมนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 
6.  การดาํเนินการ   

กจิกรรม งบประมาณ 
1.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของขา้ราชการ ปีละ 40,000 บาท 
2.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของพนกังานราชการ  
3.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของครูอตัราจา้ง  
4.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพของงานลูกจา้ง  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 160,000 บาท 
7.ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  บุคลากรของวิทยาลยัผา่นเกณฑม์าตรฐานอยา่งนอ้ยร้อยละ 90 

7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 
1)  สถานศึกษาไดรั้บความเช่ือถือจากสงัคม 
2)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
8.2  งานบุคลากร 
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1.  โครงการท่ี  28  :  โครงการพฒันาศูนยข์อ้มูลของวิทยาลยั 
2.  สนองยทุธศาสตร์  : 

2.1  ประเดน็ยทุธศาสตร์  :  ผูบ้ริหารคือผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
 2.2  กลยทุธ์ท่ี 2  :  พฒันาการบริหารสถานศึกษา โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

2.3  วตัถุประสงค ์(Purpose) :   สถานศึกษามีระบบสารสนเทศท่ีดี มีการจดัการความรู้ 
2.4  ตวับ่งช้ี  :  KPI 34 ระดบัคุณภาพของการจดัการระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู้ 
                       ของสถานศึกษา 
2.5  เป้าหมายตวับ่งช้ี  :  อยูใ่นระดบัดี 

3.  หลกัการและเหตุผล   
ศูนยข์อ้มูลเป็นแหล่งขอ้มูลของวิทยาลยัท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ เป็น

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์วิทยาลยั เป็นแหล่งของความรู้ต่างๆ ท่ีตอ้งการเผยแพร่แลกเปล่ียนและ
เป็นหลกัของการพฒันาวิทยาลยั การปรับปรุงพฒันาศูนยข์อ้มูลใหมี้ประสิทธิภาพจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ 
4.  วตัถุประสงค ์ (Objective)   

4.1  พฒันาขอ้มูลพื้นฐานเพือ่การตดัสินใจท่ีเป็นปัจจุบนั 
4.2  มีระบบการบริหาร จดัการขอ้มูลท่ีเหมาะสม และมีผูรั้บผดิชอบ 
4.3  มีระบบฐานขอ้มูลทั้งหมดท่ีประสานกนัเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
4.4  มีการควบคุม ประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของระบบ มีการบริหารจดัการขอ้มูล 
4.5  มีการปรับปรุงระบบบริหารจดัการขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

5.  เป้าหมาย  :   
5.1  พฒันาระบบศูนยข์อ้มูลของวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

6.  การดาํเนินการ   
กจิกรรม งบประมาณ 

1.จดัทาํระบบ Server ของศูนยข์อ้มูล ปีละ 200,000 บาท 
2.จดัทาํระบบการใหบ้ริการขอ้มูล  
3.จดัทาํระบบการบาํรุงรักษาขอ้มูล  
4.จดัทาํระบบรักษาความปลอดภยัขอ้มูล  

รวมงบประมาณปี 2555 – 2558 800,000 บาท 
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7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  ศูนยข์อ้มูลของวิทยาลยัไดรั้บการพฒันาดาํเนินการไดค้รบทุกดา้นตามวตัถุประสงค ์
7.2  ผลลพัธ์  (Outcome) 

1)  การบริหารงานของวิทยาลยัมีคุณภาพ 
2)  นกัศึกษามีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน 

8.  ผูด้าํเนินโครงการ 
8.1  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
8.2  งานศูนยข์อ้มูลและสานสนเทศ 
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SWOT ANALYSIS 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.จาํนวนนกัศึกษามีจาํนนมากและมีแนวโนม้ท่ีจะ
สูงข้ึน 

1.นกัศึกษาส่วนใหญ่มีฐานทางเศรษฐกิจไม่ดี 

2.นกัศึกษาเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ 2.จาํนวนขา้ราชการท่ีสูงอายมีุจาํนวนมากและ
เกษียณอายรุาชการมาก 

3.บุคลากรมีความกระตือรือร้นท่ีจะทาํงานและมี
ความกา้วหนา้ 

3.อาคารเรียน ปฏิบติัการ ยงัไม่เพียงพอ 

4.สถานท่ีตั้งเหมาะสมและการคมนาคมสะดวก 4.พื้นท่ีของวิทยาลยัยงัตอ้งการพฒันาใหใ้ช้
ประโยชน์ใหคุ้ม้ค่า 

5.วิทยาลยัตั้งมานานมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของ
สงัคม ชุนชน 

5.ยงัขาดอาคารใหบ้ริการต่างๆ เช่น หอ้งทดลอง
วิศวกรรม ศูนยว์ิทยบริการ 

 6.เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีมีอยูมี่อายกุรใชง้านนาน 
ตอ้งการจดัหาใหม่ 

 7.ขาดบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีครูและเจา้หนา้ท่ีตอ้งจา้ง
จาํนวนมาก 

โอกาส อุปสรรค 
1.มี พรบ. การอาชีวศึกษาทาํใหโ้อกาสเปิดสอนใน
ระดบัปริญญาได ้

1.พรบ. การอาชีวศึกษา ยงัไม่ดาํเนินการครบถว้น 

2.ชุมชน สงัคม ใหก้ารสนบัสนุนมาก 2.กฎหมายการจาํกดัจาํนวนขา้ราชการ ทาํให้
วิทยาลยัขาดแคลนครู เจา้หนา้ท่ีมาก 

3.ความตอ้งการบุคลากรของตลาดแรงงานมีสูง 3.ค่านิยมของประชาชน นิยมเรียนสายสามญั
มากกวา่สายอาชีพ 

 

 
 
 
 
 












