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บทนํา 
 

1. ประวัติวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไดถือป  2481  เปนปของการเริ่มตนของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
ซ่ึงกอนป  2480  เดิมเปนโรงเรียนที่เรียกวา  “ โรงเรียนประถมชางไม ”  โรงเรียนนี้เปนแผนกหนึ่งของ
โรงเรียนประชาบาลวัดสระแกว  ตําบลในเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่  
4  เพื่อเรียนตอในชั้นประถมศึกษาปที่  5  และประถมศึกษาปที่  6  วิชาที่เรียนมีวิชาชางไม  และวิชาสามัญ  
เมื่อแรกตั้งโรงเรียนนี้อยูไดดวยเงินการประถมศึกษา  นักเรียนสอบไลไดช้ันประถมศึกษาปที่  6  นับวาจบ
ช้ันประถมอยางสมบรูณ 
 พ.ศ.  2480  ไดแยกการเรียนการสอนออกเปนเอกเทศ  เพราะมีการเปลี่ยนแผนการศึกษาใหม 
แตยังคงทําการสอนอยูในสถานศึกษาเดิม  คือบริเวณโรงเรียนวัดสระแกวปจจุบัน  และสอนตามหลักสูตร
ฉบับสังเขปของกระทรวงธรรมการตลอดมา 
 พ.ศ.  2481  ทางราชการไดจัดตั้งโรงเรียนอาชีพการชางประเภทตาง ๆ  ขึ้น   ทุกจังหวัด   เพื่อ
สงเสริมอาชีพการชางใหเจริญรุงเรืองขึ้น  และทางราชการมีความจําเปนตองจัดการศึกษาประเภทนี้ใหเปน
ปกแผน  จึงไดส่ังยุบโรงเรียนประถมชางไมเดิมเสีย  และตั้งโรงเรียนประถมอาชีพชางไมขึ้น  โดยใช
สถานที่โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด  และไดยายโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด  ไป
อยูที่อําเภอโนนวัด  (ปจจุบันคืออําเภอสูงเนิน)  เปนสถานที่ เลาเรียน  โรงเรียนนี้ขึ้นตรงตอจังหวัด
นครราชสีมา  และทําการเปดเรียน  ณ  สถานศึกษาแหงใหม  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม   2481 
 พ.ศ.  2482  โรงเรียนประถมศึกษาชางไม  เปลี่ยนชื่อเปน  โรงเรียนชางไมนครราชสีมา  รับ
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่  4  เขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนปที่  1  (แผนกชางไมฝมือ) 
และตอมาโรงเรียนเปดทําการสอนในระดับชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  (แผนกชางไมปลูกสราง)  
หลักสูตร  3  ปขึ้นไป  โดยรับนักเรียนที่สอบไลไดช้ันประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน  (แผนกชางไมฝมือ)  
และสอบไลไดช้ัน  ม.3  (ป.6 ปจจุบัน)  เขาเรียนตอในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายปที่ 1  (แผนกชางไม
ปลูกสราง)  เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย 
 พ.ศ. 2499  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมจากโรงเรียนชางไมนครราชสีมา  เปนโรงเรียนการชาง
นครราชสีมา 
 พ.ศ.  2501  โรงเรียนไดรับอนุญาตใหเปดการสอนในระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง  (แผนก
ชางไมและกอสราง)  หลักสูตร  3  ป  โดยรับนักเรียนที่สอบไลไดช้ันประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปที่  1  
(แผนกชางไมและกอสราง) 
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 พ.ศ.  2502  โรงเรียนไดรับความชวยเหลือจากองคการ  ส.ป.อ.  ใหโรงเรียนอยูในโครงการฝก
ชางฝมือ  ที่จัดขึ้นในประเทศไทย  เพื่อผลิตชางฝมือในระดับกลาง  ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในดานอุตสาหกรรม  โดยชวยเหลือทั้งในดานการเงิน  อุปกรณการสอน  และเครื่องมือ
เครื่องจักรตาง ๆ  ดังนั้นโรงฝกงานชางไมจึงถูกดัดแปลงตามโครงการนี้ใหเปนโรงฝกงานที่สามารถใช
อุปกรณหรือเครื่องมือ  เครื่องจักรที่ใชไฟฟาได 
 พ.ศ.  2504  กรมอาชีวศึกษาไดเปดรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  เขาศึกษาตอใน
ช้ันมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกตาง ๆ  คือ  ชางกอสราง  ชางไฟฟา  ชางวิทยุและโทรคมนาคม  ชางกล
โรงงาน  และชางเชื่อมและโลหะแผน  หลักสูตร  3  ป  ไดประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปที่  6  (มศ.6) 
 พ.ศ.  2510  ไดรับคัดเลือกเขาโครงการเงินกูเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา  โดยเริ่มตั้งแต  ป พ.ศ.2510 - พ.ศ.  
2515  โดยไดรับปรับปรุงอาคารเรียนอุปกรณการสอน  และอื่น ๆ 
 พ.ศ.  2513  เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการชางนครราชสีมา  เปน “ โรงเรียนเทคนิคนครราชสีมา ”   
 พ.ศ.  2519  ไดยกฐานะเปน  “ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ”  ตอมาไดเปลี่ยนชื่อใหมอีกเปน 
  “ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาวิทยาเขต  1 ”   เนื่องจากตองรวมกับโรงเรียนการชางสตรี  ที่เปนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาวิทยาเขต  2 
 พ.ศ.  2521  กระทรวงศึกษาธิการไดแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง  2  วิทยาเขตออกจากกัน  โดย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาเขต  2  เปน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาจนถึงปจจุบัน  สวนวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาเขต  1 
เปลี่ยนชื่อเปน  วิทยาลัยชางอุตสาหกรรมนครราชสีมา  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2521 
 พ.ศ.  2522  กระทรวงศึกษาธิการไดเปลี่ยนชื่อ  จากวิทยาลัยชางอุตสาหกรรมนครราชสีมา  เปน 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2522  มาจนถึงปจจุบัน 
 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาปจจุบัน  ตั้งอยูเลขที่  508  ถนนสุรนารี  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา  30000  มีพื้นที่  42  ไร  1  งาน  96  ตารางวา 
 จัดการศึกษา  2  ประเภทวิชา  คือ  อุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) 
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2. จํานวนนกัศึกษาแตละสาขาวิชา 
 

จํานวนนักเรียน –  นักศึกษา 
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2551 
วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา 

 

               แผนก          นักศึกษาชาย         นักศึกษาหญิง       รวมท้ังสิ้น  (คน) 
เครื่องกล 792 10 802 
เครื่องมือกลและซอมบํารุง 521 1 522 
เขียนแบบเครื่องกล 360 25 385 
เทคนิคการผลิต 408 3 411 
โลหะการ 376 0 376 
ไฟฟากําลัง 666 20 686 
อิเล็กทรอนิกส 780 81 861 
แมคคาทรอนิกส 83 12 95 
กอสราง 310 13 323 
สถาปตยกรรม 22 6 28 
เทคนิคอุตสาหกรรม 168 4 172 
โยธา 120 5 125 
พาณิชยกรรม 67 398 465 

รวม 4,673 578 5,251 

 
ขอมูล  ณ  วันที่  17  พฤศจิกายน  2551 

งานทะเบยีน 
 
 
 
 
 
 
 



 4

3. จํานวนบคุลากร  
 

บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ป  2551 
 

บุคลากร จํานวน  (คน) 
ผูบริหาร 5 
ครูประจํา 106 
ครูชวยราชการ 8 
ขาราชการพลเรือน 2 
พนักงานราชการ 3 
ลูกจางชั่วคราว 66 
ลูกจางประจํา 16 
ครูอัตราจาง 93 

รวม 299 

 
หมายเหต ุ ครูประจํา  ยอดรวมครูที่ไปชวยราชการแลว  2  คน 
 

ขอมูล  ณ  วันที่  4  ธันวาคม  2551 
งานบุคลากร 

 

4. ผูบรหิารปจจุบัน 
 
 1.  นายพิสิษฐ  เนาวรังษ ี  ผูอํานวยการ 
 2.  นายเวชยนัต  อินทรชาง  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 
 3.  นายวีระชัย  ไตรศักดิ ์  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 
 4.  นายประยูร  ปองสีดา  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 5.  นายเฉลิมชยั  สุภานันท  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
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วิสัยทัศน  (VISION) 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  มุงสูความเปนเลิศการจัดการอาชีวศึกษา  และสรางผูประกอบการใหมที่มี
คุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ใหบริการชุมชน  ไดตามมาตรฐานวิชาชีพ  พัฒนาการวิจัย  นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ  และผลิตนักเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรี 
 

พันธกิจ  (MISSION) 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

 
พันธกิจที่  1  :  จัดการศึกษาวิชาชีพอยางมคีุณภาพไดมาตรฐาน 
พันธกิจที่  2  :  พัฒนาชุมชน  สังคม 
พันธกิจที่  3  :  สงเสริมนวัตกรรม  และการวิจัย 
พันธกิจที่  4  :  พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรในการดําเนินการ 
 

พันธกิจท่ี  1  :  จัดการศึกษาวิชาชพีอยางมคีุณภาพไดมาตรฐาน 
เปาประสงค  (Goal)  :  ผูเรียนไดเรียนวิชาชีพตามที่ตองการอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพือ่ความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธท่ี  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวชิาชพีอยางมีคณุภาพ 
 ตัวบงชี้ที่  1  รอยละของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
 ตัวบงชี้ที่  2  รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตรมาใช
แกปญหาการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 
 ตัวบงชี้ที่  3  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง  การอาน  การเขียน  และการ
สนทนา  ทั้งภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 
 ตัวบงชี้ที่  4  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู  และเทคโนโลยีที่จําเปนในการศึกษา
คนควา  และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  

  ตัวบงชี้ที่  5  รอยละของผูเรียนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม  และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 

  ตัวบงชี้ที่  6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการสําเร็จ
การศึกษา 

  ตัวบงชี้ที่  7  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
  ตัวบงชี้ที่  8  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ / ประกอบการอาชีพ

อิสระ  และศึกษาตอภายใน  1  ป 
  ตัวบงชี้ที่  9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึงประสงคดาน

คุณธรรมภายใน  1  ป 
 

 กลยุทธท่ี  2  :  พัฒนาหลักสูตร  และการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
  ตัวบงชี้ที่  10  ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน 
  ตัวบงชี้ที่  11  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใน

การฝกทักษะวิชาชีพมีการฝกปฏิบัติจริง  เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ  เต็มตามศักยภาพ  และพึง
พอใจตอคุณภาพการสอน 

  ตัวบงชี้ที่  12  รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝก  อุปกรณ   สําหรับจัดการเรียน
การสอนอยางเหมาะสม 

  ตัวบงชี้ที่  13  ระดับความเหมาะสม  และเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละสาขาวิชา 
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  ตัวบงชี้ที่   14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน   อาคารประกอบ   หองเรียน  
หองปฏิบัติการ  ศูนยวิทยบริการ  โรงฝกงาน  พื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับวิชาที่เรียน  มีบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรู  และเกิดประโยชนสูงสุด 

  ตัวบงชี้ที่  15  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  ส่ิงอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา 

  ตัวบงชี้ที่  16  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
  ตัวบงชี้ที่  17  จํานวนครั้ง  หรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ  ทั้งภายใน  และ

ภายนอกสถานศึกษา  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  ตัวบงชี้ที่  18  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา  จัดการศึกษา

ระบบทวิภาคี   และระบบปกติ 
  ตัวบงชี้ที่  19  จํานวนคน – ช่ัวโมง  ของผูเชี่ยวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ  หรือภูมิปญญาทองถ่ินที่มีสวน

รวมในการพัฒนาผูเรียน 
  ตัวบงชี้ที่  20  อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคุณวุฒิดานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละสาขาวิชา 
  ตัวบงชี้ที่  21  อัตราสวนของผูสอนประจําตอผูเรียน 
 

 กลยุทธท่ี  3  :  สรางเสริมพฤติกรรมท่ีดีของนักศึกษา 
  ตัวบงชี้ที่  22  จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 
  ตัวบงชี้ที่  23  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
  ตัวบงชี้ที่  24  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน  เมื่อเทียบกับแรกเขา 
  ตัวบงชี้ที่  25  จํานวนครั้ง  และประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  

คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ  รวมทั้งดานบุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธ 
  ตัวบงชี้ที่  26  จํานวนครั้ง  และประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  วัฒนธรรม  

ประเพณี  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 พันธกิจท่ี  2  :  พัฒนาชุมชน  สังคม 
 เปาประสงค  (Goal)  :  ผูเรียน  และสถานศึกษาเปนประโยชนตอสังคม  ชุมชน  ในการใหบริการวิชาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic Issue)   :  อาชีวศึกษาพัฒนา 
 

 กลยุทธท่ี  4  :  บริการวิชาชพีสูสังคม 
  ตัวบงชี้  27  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชน  และทองถ่ิน  และกิจกรรม / โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  เพื่อการประอาชีพของ
ประชาชนตองบดําเนินการ 
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  ตัวบงชี้  28  รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม / โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ  และสงเสริม
ความรูในการพัฒนาชุมชน  และทองถ่ิน  และกิจกรรม / โครงการฝกทักษะวิชาชีพ  เพื่อการประกอบอาชีพ
ของประชาชนตองบดําเนินการ 

 

 พันธกิจท่ี  3  :  สงเสริมนวัตกรรม  และการวิจัย 
 เปาประสงค  (Goal)  :  ใหมีการสราง  และพัฒนานวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงาน                      

นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic Issue)  :  นวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
   

กลยุทธท่ี  5  :  พัฒนานวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  การวิจัยในทุกสาขาวิชาชีพ 
 ตัวบงชี้ที่  29  จํานวนนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  การประกอบอาชีพ  และหรือการพัฒนาชุมชน  ทองถ่ิน  และประเทศ  ซ่ึงนําไปสู
การแขงขันในระดับชาติ 
 ตัวบงชี้ที่  30  จัดสรรงบประมาณในการสราง  พัฒนา  และเผยแพรนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงานตองบดําเนินการทั้งหมด 
 ตัวบงชี้ที่  31  จํานวนครั้ง  และชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับนวัตกรรม  ส่ิงประดิษฐ  
งานวิจัย  และโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
 

พันธกิจท่ี  4  :  พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 เปาประสงค  (Goal)  :  เพื่อใหการบริหารจัดการในสถานศึกษาเปนระบบ  สามารถจัดการศึกษาใน

ระดับสูงได   
 ประเด็นยุทธศาสตร  (Strategic Issue)  :  ผูบริหาร  คือ  ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

 กลยุทธท่ี  6  :  พัฒนาการบริหารสถานศึกษา  โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวบงชี้ที่  32  ระดับคุณภาพการบริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  และการ

มีสวนรวมของประชาคมอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส  ตรวจสอบได 
  ตัวบงชี้ที่  33  รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  ตัวบงชี้ที่  34  ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศ  และการจัดการความรูของสถานศึกษา 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน / โครงการ 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  1 
พัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพอยาง

มีคุณภาพ 

 
1.มีความรูและทักษะวิชาชพี
ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกบั

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี   
ที่เปลี่ยนไป 

 
1.รอยละของผูเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
 

 
รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 
 
 

 
1.โครงการพัฒนาการวดัผล 
ประเมินผลการเรียน 

 2.มีความรูความเขาใจใน
หลักการดานคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร สามารถนํามา
ประยุกตใชในงานอาชีพได 

2.รอยละของผูเรียนที่สามารถ
ประยุกตหลักการทาง

วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
มาใชแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปน

ระบบ 

รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป  

 3.มีทักษะในการใชภาษา
สื่อสารไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

3.รอยละของผูเรียนที่มีทักษะ
ในการสื่อสารดานการฟง การ
อาน การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทย-ภาษาตางประเทศ 

รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 2.โครงการสงเสริมการใช
ภาษาไทย 
3.โครงการสงเสริมการใช
ภาษาอังกฤษ 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  1 
พัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพอยาง

มีคุณภาพ 

 
4.มีความรูและทักษะการใช
เทคโนโลยีที่จาํเปนใน

การศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

 
4.รอยละของผูเรียนที่มี
ความสามารถใชความรูและ

เทคโนโลยีที่จาํเปน ใน
การศึกษาคนควาและ

ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยาง

เหมาะสม 

 
รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 

 
4.โครงการสงเสริมการใช
อินเตอรเน็ตเพือ่การคนควา 

 5.มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมีมนุษย

สัมพันธที่ดี 

5.รอยละของผูเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดี
งามในวิชาชพี มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธ

ที่ดี 

รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 5.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา 

 6.มีความรูและทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและหลักสตูร

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

6.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามเกณฑการสําเร็จการศึกษา 

รอยละ  75  ขึ้นไปปสุดทาย
ของหลักสูตร 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  1 
พัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพอยาง

มีคุณภาพ 

 
7.มีความรูและทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพและหลักสตูร

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา 

 
7.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่ผานการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 
รอยละ  75  ขึ้นไปทุกสาขาวิชา 

 
6.โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 8.มีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษา
หรือศึกษาตอ 

8.รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ที่ไดงานทําในสถาน

ประกอบการ/ประกอบอาชพี
อิสระหรือศึกษาตอ 

รอยละ  60  ขึ้นไปในทกุ
สาขาวิชา 

7.โครงการติดตามผลนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษา 

 9.สถานประกอบการมีความพึง
พอใจตอผูสําเร็จการศึกษา 

9.ระดับความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอ

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ดาน
คุณธรรมภายใน 1 ป 

วัด  5  ระดับ  อยูในระดับด ี 8.โครงการสํารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่

มีตอคุณลักษณะของนกัศึกษา 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  2 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนดานวิชาชพี 

 
10.รวมมือกับสถานประกอบ 
การในการพฒันาหลักสูตรฐาน

สมรรถนะที่สอดคลองกับ

ความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

 
10.ระดับคุณภาพของหลักสูตร
ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา

ที่มีการพัฒนาตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

 
จํานวนสาขาวชิาที่พัฒนา   
รอยละ  80  ขึ้นไป 

 
9.โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปริญญาตรี 

 11.จัดกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญโดยสงเสริม

ใหผูเรียนไดพฒันาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

11.ระดับคุณภาพของการ
จัดการเรียนรูอยางหลากหลาย

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใน
การฝกทักษะวชิาชีพ มีการฝก
ปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนได
พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มตาม
ศักยภาพและพึงพอใจ ตอ
คุณภาพการสอน 

1.ผลการปฏิบัติเพื่อใหเกิด
คุณภาพ 
2.รอยละของแผนการจัดการ
เรียนรูแบบบูรณาการ 
ทําขอ  1  ครบทุกขอและทํา  
ขอ  2  รอยละ  75  ขึ้นไป 
 
 

10.โครงการนิเทศและประเมิน
คุณภาพการสอนและการ

ฝกงาน 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  2 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนดานวิชาชพี 

 
12.จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
เรียนการสอนอยางเพียงพอ 

 
12.รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจดัซื้อวัสดุฝก

อุปกรณ สําหรับการจัดการ
เรียนการสอนอยางเหมาะสม 

 
มากกวารอยละ  15  ของ
งบประมาณดาํเนินการ 

 

 13.จัดระบบคอมพิวเตอรให
เหมาะสมและเพียงพอในแตละ

สาขาวิชา 

13.ระดับตามเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบ

คอมพิวเตอรในแตละสาขาวชิา 

อัตรา  1 : 1 11.โครงการจัดหาคอมพวิเตอร
เพื่อการศึกษา 

 14.จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝก
ปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษา
คนควา ใหเหมาะสมกับ
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา 
สถานประกอบการ และแหลง
เรียนรูอื่น ๆ 

14.ระดับความเหมาะสมในการ
จัดอาคารเรียน อาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนย
วิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่
ปฏิบัติงาน เหมาะสมกับวิชาที่
เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรูและเกิดประโยชนสูงสุด 

ระดับด ี 12.โครงการจัดหาเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณในการ
ฝกงาน 
13.โครงการจัดสราง ศูนยวทิย
บริการ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 
84 พรรษา 
14.โครงการปรับปรุงพัฒนา
อาคารเรียนและโรงฝกงาน 



 15 

ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  2 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนดานวิชาชพี 

 
15.จัดระบบความปลอดภยัของ
สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย

ความสะดวก ที่เอื้อตอการ
เรียนรู 

 
15.ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภยัของสภาพ 
แวดลอม สิ่งอาํนวยความ
สะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรู  
ในสถานศึกษา 

 
จํานวนสาขาวชิาที่จัดรอยละ  
70 ขึ้นไป 

 
15.โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่

เอื้อตอการเรียนรู 

 16.พัฒนาบุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาในงานที่เกีย่วของ

อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

16.รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนา

ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

จํานวนบุคลากรรอยละ  90  
ขึ้นไป 

16.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัย 

 17.ระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก

สถานศึกษารวมกันจัด

การศึกษาทั้งในระบบและทวิ

ภาคี อยางมีประสิทธิภาพ 

17.จํานวนครั้งหรือปริมาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหลง

ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพือ่สนับสนุนการ

จัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

19  ครั้ง  

 



 16 

ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  2 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนดานวิชาชพี 

 
18.ระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก

สถานศึกษารวมจัดการศึกษา

ทั้งในระบบและทวิภาคีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 
18.จํานวนสถานประกอบการที่
มีการจัดการศกึษารวมกับ

สถานศึกษา จดัการศึกษาระบบ
ทวิภาคแีละระบบปกต ิ

 
มากกวา  14  แหง 

 
17.โครงการรวมมือกับสถาน
ประกอบการจดัการศึกษา

วิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส.  
และระดับปรญิญาตรี 

 19.ระดมผูเชี่ยวชาญหรือภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อจัดการศึกษา 

19.จํานวนคน-ชั่วโมงของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวม

ในการพัฒนาผูเรียน 

จํานวนสาขาวชิา รอยละ  90  

 20.จัดผูสอนที่มีคุณภาพ 20.อัตราสวนของผูสอนประจํา
ที่มีคุณวุฒดิานวิชาชีพตอ

ผูเรียนในแตละสาขาวิชา 

จํานวนสาขาวชิา  รอยละ  90  
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  2 
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนดานวิชาชพี 

 
21.ครูมีจํานวนเพียงพอ 

 
21.อัตราสวนของผูสอนประจํา
ตอผูเรียน 

 
1  :  25 
 

 

กลยุทธที่  3 
สรางเสริมพฤติกรรมที่ดีของ

นักศึกษา 

22.จัดทําระบบการดูแลให
คําปรึกษา ผูเรียนอยางตอเนือ่ง
และมีประสิทธิภาพ 

22.จํานวนครั้งของการจัดให
ผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 
 

มากกวา  25  ครั้ง/ป 
 
 

 
 
 

 23.ปองกันการเสพยาเสพตดิ 
 

23.จํานวนครั้งของการ
จัดบริการตรวจสารเสพติด

ใหกับผูเรียน 

1  ครั้ง/ป  หรือรอยละ  90 
 

18.โครงการตรวจสารเสพติด
นักศึกษา 
 

 24.จัดทําระบบการดูแลให
คําปรึกษา 

24.รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคัน 

นอยกวารอยละ  31 
 

19.โครงการศึกษาพฤติกรรม
การออกกลางคันของนักศึกษา 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  1 : จัดการศึกษาวชิาชีพอยางมีคณุภาพไดมาตรฐาน   ประเด็นยุทธศาสตร : จัดการศึกษาอยางมีคณุภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  3 
สรางเสริมพฤติกรรมที่ดีของ

นักศึกษา 

 
25.จัดกิจกรรมดานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
การปรับปรุงบุคลิกภาพและ

มนุษยสัมพนัธ 

 
25.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมทีส่งเสริมดาน

วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี 
รวมทั้งดานบคุลิกภาพและ

มนุษยสัมพนัธ 

 
มากกาวารอยละ  80  ของ
สาขาวิชา 

 
20.โครงการสงเสริมการพัฒนา
ทางวิชาการของนักศกึษา 
(โครงการที่ 5 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพนกัศึกษา) 

 26.จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
ศิลปวัฒนธรรม 

26.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมทีส่งเสริมการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม 
ประเพณแีละทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มากกวารอยละ  80  ของ
สาขาวิชา 

21.โครงการสงเสริมการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  2  : พัฒนาสังคม  ชุมชน     ประเด็นยุทธศาสตร  : อาชีวศึกษาพัฒนา 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  4 
บริการวิชาชีพสูสังคม 

 
27.ใหบริการวชิาชีพกับ
ประชาชน 

 
27.จํานวนและประสิทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูใน

การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น 
และ กิจกรรม/โครงการฝก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

 
จํานวน 12  กิจกรรม/โครงการ/ป 

 
22.โครงการบริการวิชาชีพสู
ชุมชน 

 28.จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริการวิชาชีพกับชุมชนอยาง

เหมาะสม 

28.รอยละของงบประมาณใน
การจัดกจิกรรม/โครงการที่
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริม

ความรูในการพัฒนาชุมชน และ
ทองถิ่นและกจิกรรม/โครงการ
ฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการ
ประกอบอาชพีของประชาชน

ตองบดําเนินการ 

มากกวารอยละ  0.20 
(ไมรวมงบลงทุน) 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  3  : สงเสริมนวัตกรรมและการวิจัย     ประเด็นยุทธศาสตร  : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  5 
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
การวิจยัในทกุสาขาวิชา 

 
29.พัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ  การวิจยั โครงงาน
ในทุกสาขาวิชา 

 
29.จํานวนนวตักรรม
สิ่งประดิษฐ  งานวิจยั  และ
โครงงานที่นําไปใชประโยชน

ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
การประกอบอาชีพ  หรือการ
พัฒนาชุมชน  ทองถิ่น  และ
ประเทศ  ซึ่งนาํไปสูการ
แขงขันในระดบัชาติ 

 
ปวช.  2  เรื่อง/ป 
ปวส.  8  เรื่อง/ป 

 
23.โครงการพัฒนานวตักรรม
สิ่งประดิษฐ  งานวิจยั  และ
โครงงาน 

 30.จัดงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินงานเรื่องนวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ  งานวิจยั  และ
โครงงานเพียงพอ 

30.รอยละของงบประมาณทีใ่ช
ในการสราง  พัฒนาและ
เผยแพรนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ  
งานวิจยั และโครงงานตอ
งบประมาณทัง้หมด 

ยกเวน  งบลงทุนมากกวารอย
ละ  1.00 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  3  : สงเสริมนวัตกรรมและการวิจัย     ประเด็นยุทธศาสตร  : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  5 
พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
การวิจยัในทกุสาขาวิชา 

 
31.เผยแพรขอมูลขาวสาร  
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจยั และโครงงาน 

 
31.จํานวนครั้งและชองทาง
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั

นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  
งานวิจยัและโครงงานที่

นําไปใชในการพัฒนาการเรยีน

การสอนชุมชน  สังคม  
ประเทศชาต ิ

 
มากกวา  4  ครั้ง ตอ ป 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน/โครงการ 
 

พันธกิจที่  4  : พัฒนาการบรหิารจัดการสถานศึกษา                                                     ประเด็นยุทธศาสตร  : ผูบริหาร คือ ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 

กลยุทธ 
(Strategy) 

วัตถุประสงค 
(Purpose) 

ตัวบงชี ้
(KPI) 

เปาหมาย 
(Target) 

แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธที่  6 
พัฒนาการบรหิารสถานศึกษา 
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 
32.ใหผูบริหารเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให

กาวหนา 

 
32.ระดับคุณภาพของการ
บริหารงานของผูบริหารที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

และการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษาดวยความ

โปรงใสตรวจสอบได 

 
ดําเนินการในระดับด ี

 

 33.บุคลากรของสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 

33.รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน

วิชาชีพไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

บุคลากรรอยละ  90 24.โครงการประเมิน
สมรรถนะและคุณภาพงานของ

บุคลากรของวิทยาลัย 

 34.สถานศึกษามีระบบ
สารสนเทศที่ดีมีการจัดการ

ความรู 

34.ระดับคุณภาพของการ
จัดระบบสารสนเทศและการ

จัดการความรูของสถานศึกษา 

ปฏิบัติในระดบัดี 25.โครงการพัฒนาศูนยขอมลู
ของวิทยาลัย 
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แผนปฏบิัติการ 
ตัวบงชี้  เปาหมาย  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวิชาชพีอยางมีคุณภาพ 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 1 : รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชัน้

ป 

 75 % 80 % 80 % โครงการที่  1  โครงการพัฒนาการวดัผลประเมินผลการเรียน ปละ  100,000  บาท 
รวม  300,000  บาท 

KPI 2 : รอยละของผูเรียนทีส่ามารถ
ประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการ

ปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

 75 % 80 % 80 % โครงการที่  20  โครงการสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการของ
นักศึกษา 
 

 

KPI 3 : รอยละของผูเรียนทีม่ีทักษะใน
การสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน 
และการสนทนาภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 

 75 % 80 % 80 % โครงการที่  2  โครงการสงเสริมการใชภาษาไทย 
 
โครงการที่  3  โครงการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 

ปละ  20,000  บาท 
รวม  60,000  บาท 
ปละ  30,000  บาท 
รวม  90,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวิชาชพีอยางมีคุณภาพ 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 4 : รอยละของผูเรียนทีม่ี
ความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่

จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงาน

วิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

 75 % 80 % 80 % โครงการที่  4  โครงการสงเสริมการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการ
คนควา 

1.จัดหาคอมพวิเตอร  
120  เครื่อง  
1,920,000  บาท 
2.ระบบควบคมุความ
ปลอดภัยของระบบ 
ปละ  100,000  บาท 
รวม  300,000  บาท 
3.คาบํารุงรักษา 
ปละ  50,000  บาท   
รวม  150,000  บาท 

KPI 5 : รอยละของผูเรียนทีม่ีคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย

สัมพันธที่ดี 

 75 % 80 % 85 % โครงการที่  5  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 1.สงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม คานิยม ป
ละ  500,000  บาท 
รวม  1,500,000  บาท 
2.สงเสริมการมี
มนุษยสัมพนัธปละ 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวิชาชพีอยางมีคุณภาพ 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

      1,000,000  บาท  รวม 
3,000,000  บาท 
3.จัดสรางหลังคา
คลุมลาน

อเนกประสงค 
7,500,000  บาท 

KPI 6 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ

สําเร็จการศึกษา 

 75 % 80 % 85 % โครงการที่  1  โครงการพัฒนาการวดัผล ประเมินผลการเรียน  

KPI 7 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผาน
การประเมินมาตรฐานวิชาชพี 

 75 % 85 % 95 % โครงการที่  6  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปละ  100,000  บาท 
รวม  300,000 บาท 

KPI 8 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ได
งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

 60 % 75 % 75 % โครงการที่  7  โครงการติดตามผลนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ปละ  60,000  บาท 
รวม  180,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวิชาชพีอยางมีคุณภาพ 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 9 : ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง

ประสงคดานคุณธรรม  ภายใน 1 ป 

 ดี ดี ดี โครงการที่  8  โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการ  ที่ดีตอคุณลักษณะของนกัศึกษา 

ปละ  60,000  บาท 
รวม  180,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  2  :  พัฒนาหลักสตูรและการจดัการเรียนการสอนดานวิชาชพี 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 10 : ระดบัคุณภาพของหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา

ตามความตองการตลาดแรงงาน 

 80 % 90 % 90 % โครงการที่  9  โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ ปวช. 
ปวส. และปรญิญาตรี 

ปละ  100,000  บาท 
รวม  300,000  บาท 

KPI 11 : ระดบัคุณภาพของการจัดการ
เรียนรูอยางหลากหลายโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญในการฝกทักษะวชิาชีพ มีการ
ฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจ

ตอคุณภาพการสอน 

 100 % 100 % 100 % โครงการที่  10  โครงการนิเทศและประเมนิคุณภาพการ
สอนและการฝกงาน 

ปละ  200,000  บาท 
รวม  600,000  บาท 

KPI 12 : รอยละของงบประมาณที่
สถานศึกษาจดัซื้อวัสดุฝก อุปกรณ 
สําหรับจัดการเรียนการสอนอยาง

เหมาะสม 

 15 % 15 % 15 %   
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  2  :  พัฒนาหลักสตูรและการจดัการเรียนการสอนดานวิชาชพี 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 13 : ระดบัความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอรในแตละ

สาขาวิชา 

 1 : 1 1 : 1 1 : 1 โครงการที่  11  โครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา จัดหาคอมพวิเตอร   
6  หอง หองละ 40 
เครื่อง รวม 
4,800,000  บาท 

KPI 14 : ระดบัความเหมาะสมในการจัด
อาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน 
หองปฏิบัติการศูนยวิทยบรกิาร โรง
ฝกงานพื้นที่ฝกปฏิบัติงานเหมาะสมกับ

วิชาที่เรียน มบีรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 

 ดี ดี ดี โครงการที่  12  โครงการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ 
อุปกรณในการฝกงาน 
โครงการที่  13  โครงการจัดสรางศูนยวิทยบริการ อาคาร
เฉลิมพระเกยีรติ 84 พรรษา 
โครงการที่  14  โครงการปรับปรุงพฒันาอาคารเรียนและ
โรงฝกงาน 

- 20,000,000  บาท 
 
- 52,000,000  บาท 
 
- อาคารปฏิบัติการ
ชางอิเล็กทรอนิกส

จํานวน  1  หลัง  
12,000,000  บาท 
-อาคารปฏิบัติการ
ชางไฟฟาจํานวน      
1  หลัง 12,000,000  
บาท 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  2  :  พัฒนาหลักสตูรและการจดัการเรียนการสอนดานวิชาชพี 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 15 : ระดบัคุณภาพการจัดระบบความ
ปลอดภัยของสภาพแวดลอมสิ่งอํานวย

ความสะดวก ที่เอื้อตอการเรียนรูใน
สถานศึกษา 

 70 % 80 % 90 % โครงการที่  5  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู 

ปละ  50,000  บาท 
รวม  150,000  บาท 

KPI 16 : รอยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาทีไ่ดรับการพัฒนาตามหนาที่

ที่รับผิดชอบ 

 90 % 90 % 90 % โครงการที่  16  โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย ปละ  1,000,000 บาท 
รวม  3,000,000  บาท 

KPI 17 : จํานวนครั้งหรือปริมาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 19 ครั้ง 20 ครั้ง 20 ครั้ง   

KPI 18 : จํานวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศกึษารวมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคแีละระบบปกต ิ

 14 แหง 18 แหง 20 แหง โครงการที่  17  โครงการรวมมือกับสถานประกอบการ
จัดการศึกษาวชิาชีพ ระดับ  ปวช. ปวส. และปริญญาตรี 

ปละ  1,000,000 บาท 
รวม  3,000,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  2  :  พัฒนาหลักสตูรและการจดัการเรียนการสอนดานวิชาชพี 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 19 : จํานวนคน-ชั่วโมง ของ
ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือภูมิปญญา
ทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพฒันาผูเรียน 

 90 % 90 % 90 %   

KPI 20 : อัตราสวนของผูสอนประจําที่มี
คุณวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนในแตละ

สาขาวิชา 

 90 % 90 % 90 %   

KPI 21 : อัตราสวนของผูสอนประจําตอ
ผูเรียน 

 1 : 25 1 : 25 1 : 25   
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  3  :  สรางเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 22 : จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียน
พบอาจารยที่ปรึกษา 

 25 25 25   

KPI 23 : จํานวนครั้งของการจัดบริการ
ตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 

 1 1 1 โครงการที่  18  โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา ปละ 120,000  บาท 
รวม  360,000  บาท 

KPI 24 : รอยละของผูเรียนที่ออก
กลางคัน 

 30 % 20 % 20 % โครงการที่  19  โครงการศึกษาพฤติกรรมการออก
กลางคันของนกัศึกษา 

ปละ  30,000  บาท 
รวม  90,000  บาท 

KPI 25 : จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรม ที่สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวชิาชีพ
รวมทั้งดานบคุลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ 

 80 % 85 % 90 % โครงการที่  20  โครงการสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการ
ของนักศึกษา   
โครงการที่  5  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู 

ปละ  500,000  บาท 
รวม  1,500,000  บาท 

KPI 26 : จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม วฒันธรรม ประเพณแีละทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 80 % 85 % 90 % โครงการที่  21  โครงการสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

- ปละ  350,000  บาท 
รวม  1,050,000  บาท 
- รถตู  1  คัน 
1,100,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  4 :  บริการวิชาชีพสูสังคม 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 27 : จํานวนและประสทิธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพฒันาชุมชน

และทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝก 
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

 12 15 15 โครงการที่  22  โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน - ปละ  600,000  บาท 
รวม  2,400,000  บาท 
- รถบรรทุก  1  คัน 
800,000  บาท 

KPI 28 : รอยละของงบประมารในการจดั
กิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพ
และสงเสริมความรูในการพฒันาชุมชน

และทองถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ

ประชาชนตองบดําเนินงาน 

 มากกวา 
0.20 

มากกวา

0.20 
มากกวา

0.20 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  5  :  พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐการวจิัยในทุกสาขาวิชาชพี 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 29 : จํานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจยัและโครงงานที่นําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน

การประกอบอาชีพหรือการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นและประเทศซึ่งนําไปสูการ

แขงขันในระดบัชาติ 

 10 10 10 โครงการที่  23  โครงการพัฒนานวตักรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจยัและโครงงาน 

ปละ  800,000  บาท 
รวม  2,400,000  บาท 

KPI 30 : รอยละของงบประมาณที่ใชใน
การสรางพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม

สิ่งประดิษฐ งานวิจยัและโครงงานตอ
งบประมาณทัง้หมด 

 1.00 1.00 1.00   

KPI 31 : จํานวนครั้งและชองทางเผยแพร
ขอมูล ขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่
นําไปใชในการพัฒนาการเรยีนการสอน

ชุมชน สังคม ประเทศชาต ิ

 4 4 4 โครงการที่  23  โครงการพัฒนานวตักรรมสิ่งประดิษฐ
งานวิจยัและโครงงาน 
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แผนปฏิบัติการ  3  ป  (2552 – 2554)  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

กลยุทธที่  6  :  พัฒนาการบรหิารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 

เปาหมาย ตัวบงชี ้
KPI 51 52 53 54 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
2552 - 2554 

KPI 32 : ระดบัคุณภาพของการ
บริหารงานของผูบริหารที่สอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของ

ประชาคมอาชีวศึกษา ดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได 

 ดี ดี ดี   

KPI 33 : รอยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาทีส่ามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

 90 90 90 โครงการที่  24  โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพ
งานของบุคลากรของวิทยาลยั 

ปละ  40,000  บาท 
รวม  120,000  บาท 

KPI 34 : ระดบัคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรูของ

สถานศึกษา 

 ดี ดี ดี โครงการที่  25  โครงการพัฒนาศูนยขอมลูของวิทยาลัย ปละ  200,000  บาท 
รวม  600,000  บาท 
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รายละเอยีดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
และการประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 1 : รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑที่กําหนดตามชั้นป 

KPI 2 : รอยละของผูเรียนทีส่ามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรมาใชแกปญหาในการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ เกณฑที่กําหนดไวในหลกัสูตร คือ ปวช.1 = 1.50 
ปวช.2 = 1.70  ปวช.3 = 2.00  ปวส.1 = 1.75 
ปวส.2 = 2.00  คิดแยกเปนสาขาวิชาทุกชั้นป 

หมายถึง  จํานวนนกัศึกษาทีท่ําผลงาน นวตักรรม สิ่งประดิษฐ โครงงาน งานวจิัย 
การรับงานการคา การทําธุรกิจ คิดแผนตามสาขาวิชาทุกชั้นป 

3.สูตรคํานวณ จํานวนนักศกึษาที่ผานเกณฑ  x 100 
        จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

จํานวนนักศกึษาที่มีผลงาน x 100 
        จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวารอยละ  74 
พอใช  รอยละ  60-74 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  60 

ดี  มากกวารอยละ  74 
พอใช  รอยละ  60-74 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  60 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา พฒันาปรับปรุงการดําเนนิการ
เรียนการสอน 
2.ขอมูลการพนสภาพเนื่องจากผลการเรียนอยูที่งาน
ทะเบียน 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา สนับสนุนใหนกัศึกษาไดมีผลงานมีการตรวจงานของ
นักศึกษาโดยกรรมการ 
2.แผนกวิชา สาขาวิชา รวบรวมขอมูลสงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ฝาย
วิชาการเพื่อรวบรวมเปนขอมูลตอไป 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 3 : รอยละของผูเรียนทีม่ีทักษะในการสื่อสารดานการฟง 
การอาน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ 

KPI 4 : รอยละของผูเรียนทีม่ีความสามารถใชความรูและเทคโนโลยีที่
จําเปนในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ จากผลการเรียนในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษปกติ  หมายถึง 
จํานวนนักศกึษาที่สอบผานในรายวิชารวมทั้งการจัดกจิกรรม

สงเสริมการอาน การฟง การเขียน การพดู คิดแยกตามสาขาวิชา
ทุกชั้นป 

นักศึกษามีความสามารถใชอินเตอรเน็ตเพื่อการคนความีความสามารถใน

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพของตนได  แยกตามสาขาวิชาทุกชั้น
ป 

3.สูตรคํานวณ จํานวนนักศกึษาที่สอบผานในรายวิชาและรวมกจิกรรม x 100 
                              จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

จํานวนนักศกึษาที่มีความสามารถ  x 100 
            จํานวนนักศกึษาทั้งหมด 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวารอยละ  74 
พอใช  รอยละ  60-74 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  60 

ดี  มากกวารอยละ  74 
พอใช  รอยละ  60-74 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  60 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.ครูผูสอนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษทุกคนดําเนินการ 
2.ครูสงผลการประเมินแตละภาคเรียนที่งานวัดผลและ
ประเมินผล ฝายวิชาการเพื่อรวบรวมเปนขอมูลตอไป 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความสามารถ
ใชอินเตอรเนต็ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในสาขาวิชาชพีของตนเอง 
2.แผนกวิชาสงผลการประเมินที่งานวดัผลประเมินผล ฝายวิชาการเพือ่
รวบรวมเปนขอมูล 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 5 : รอยละของผูเรียนทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชพีมีบคุลิกภาพที่เหมาะสม และมมีนุษยสัมพนัธที่ดี 

KPI 6 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ
การสําเร็จการศึกษา 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ 1.คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม พจิารณา 
- จํานวนผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
- จํานวนผูเขาแถวหนาเสาธง 
- จํานวนผูไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติด 
- จํานวนผูแตงกายถูกระเบียบ 
2.การมีมนุษยสัมพันธ พิจารณา 
- ทํางานรวมกบัผูอื่นไดด ี
3.มีบุคลิภาพที่เหมาะสมพจิารณา 
- การแสดงออกในโอกาสตาง ๆ ดีแยกตามสาขาวิชาทกุชัน้ป 

หมายถึง  จํานวนนกัศึกษาปสุดทายของหลักสูตรคือ ปวช.3 และ ปวส.2 
ที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทยีบกันเมื่อแรกเขาในรุนนัน้ แยกตามสาขาวิชาและ
ระดับการศึกษา 

3.สูตรคํานวณ จํานวนนักศกึษาที่ปฏิบัติด ีx 100 
       จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

จํานวนนักศกึษาที่สําเร็จการศึกษา  x 100 
              จํานวนนักศกึษาทั้งหมด 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวารอยละ  74 
พอใช  รอยละ  60-74 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  60 

ดี  มากกวารอยละ  74 
พอใช  รอยละ  60-74 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  60 
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5.แหลงขอมูลและเงื่อนไขของความสําเร็จ 1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา เปนผูสนับสนุนสงเสริม
นักศึกษาในแผนกวิชาดําเนนิการเก็บขอมลูขออื่น ๆ  
2.ครูที่ปรึกษาเก็บขอมูลการเขาแถวหนาเสาธงและ
การแตงกายของนักศึกษา 
3.แผนกวิชารวบรวมขอมูลจากครูที่ปรึกษาสงผลงาน
ที่งานปกครอง ฝายพัฒนาการศึกษาเพื่อรวบรวม 

1.ขอมูลที่จะอยูกับงานทะเบยีน 
2.เนื่องจากวิทยาลัยรับนักศกึษาโดยไมตองสอบ
คัดเลือกขอมลูนักศึกษาแรกเขาของรุนจะตองใช

จํานวนนักศกึษาที่มีคุณสมบตัิครบเทานั้น 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 7 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมนิ
มาตรฐานวิชาชีพ 

KPI 8 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํางานในสถานประกอบการ/
ประกอบอาชพีอิสระและศกึษาตอภายใน 1 ป 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ ผูสําเร็จการศึกษา คือ นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทีส่ําเร็จ
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะตองรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ดวย แยกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาที่นักศกึษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สําเร็จการศึกษาได
ทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอภายใน 1 ป แยกตาม
สาขาวิชาและระดับการศึกษา 

3.สูตรคํานวณ จํานวนนักศกึษาที่ผานมาตรฐานวิชาชีพ x 100 
         จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

จํานวนนักศกึษาที่ทํางานหรอืศึกษาตอ x 100 
        จํานวนนกัศึกษาที่สําเรจ็การศึกษา 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวารอยละ  74 
พอใช  รอยละ  60-74 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  60 

ดี  มากกวารอยละ  59 
พอใช  รอยละ  50-59 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  50 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.เปนหนาที่ของแผนกวิชาทีต่องจัดใหมีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพใหกับนักศึกษาโดยมีงานวัดผลและประเมนิผล ฝาย
วิชาการเปนผูกําหนด 
2.จัดสงขอมูลที่งานวัดผลและประเมนิผลรวบรวม 
 

เปนการติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาโดยมีงานแนะแนวการศึกษาเปน

ผูดําเนินงาน จากความรวมมอืของแผนกวชิา เพื่อใหไดขอมูล 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI  9 : ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดานคุณธรรมภายใน 1 ป 

KPI 10 : ระดบัคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่ดีการ
พัฒนาตามความตองการของตลาดแรงงาน 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ ประเมินโดยการสอบถามนายจาง สถานประกอบการใน 3 ดาน
คือ 1. ความสามารถทางวิชาชีพ  2.ความรูความสามารถพื้นฐาน
ที่จําเปนในการทํางาน  3.การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชพี 

หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพเปนหลักฐานสมรรถนะอยูแลว แตที่ตองทําคือมี
การพัฒนาหลกัสูตรใหมีความเหมะสมกับตลาดแรงงาน หรือความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีที่รายวิชา แยกตามสาขาวิชา 

3.สูตรคํานวณ ทําการสํารวจโดยใชเครื่องมอื 5 ระดับ จํานวนหลักสตูรที่มีการพัฒนา x 100 
           จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  4.00 – 5.00 
พอใช  3.50 – 3.99 
ปรับปรงุ  1.00 – 3.49 

ดี  มากกวารอยละ  79 
พอใช  รอยละ  75 - 79 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  75 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.สามารถเลือกสอบถามจากสถานประกอบการที่อยูใกลได 
2.สถานประกอบการที่มาขอรับนักศึกษาทีว่ิทยาลัยโดยตรวจให
เปนกลุมตัวอยางดวย 
3.เปนหนาที่ของงานวิจยัและประกนัคุณภาพและทีมงาน 

1.ทุกแผนกวิชา ตองมีการพฒันาหลักสูตรอยูเสมอใหมกีารขออนุญาต
ดําเนินการทุกป 
2.งานหลักสูตรการเรียนการสอนและทวภิาคีทําหนาที่ประสานงานการ
พัฒนาหลักสูตร และรวบรวมขอมูลทั้งหมด 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 11 : ระดบัคุณภาพของการจัดการเรยีนรูอยางหลากหลาย
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการฝกทักษะวิชาชีพมกีารฝกปฏิบัติ

จริงเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและ

พึงพอใจตอคณุภาพการสอน 

KPI 12 : รอยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจดัซื้อวัสดุฝก อุปกรณ 
สําหรับการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ คุณภาพการเรยีนการสอนประกอบดวย 
1.มีแผนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.มีบันทึกการสอนตรงตามแผนการสอน 
3.มีการนิเทศการสอน 
4.มีการประเมนิคุณภาพการสอน 
5.ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอน 
6.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแยกเปนสาขาวิชา 

งบประมาณทีจ่ัดใหซื้อวัสดฝุกปกติ การฝกงานจริง การซอมบํารุงครุภัณฑ 
จัดซื้อวัสดุถาวรโดยไมรวมงบลงทุน ถือเปนเงินที่ใชสําหรับฝก 

3.สูตรคํานวณ จํานวนรายวิชาที่มีแผนการสอน x 100 
            จํานวนรายวิชาทั้งหมด 

จํานวนเงินทีใ่ชสําหรับฝก  x 100 
         จํานวนเงินดําเนนิการ 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มีแผนการสอนมากกวารอยละ  74 และมีกระบวนการ
คุณภาพครบ 
พอใช  มีแผนการสอนรอยละ 60-74 และมกีระบวนการคณุภาพ
ครบ 
ปรับปรงุ  มีกระบวนการคุณภาพไมครบหรือครบแตมีแผนการ
สอนนอยกวารอยละ  60 

ดี  มากกวารอยละ  15  ของงบดําเนินการ 
พอใช  รอยละ  10 – 15 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  10 
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5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.เปนหนาที่ของครูผูสอนทุกคนดําเนินงานโดยมีฝายวิชาการ
สนับสนุน 
2.ทุกแผนกวิชาดําเนินการสงขอมูลที่งานหลักสูตรการเรียนการ
สอนและทวภิาคี ฝายวิชาการ 

1.งานการเงินจัดทําสรุปยอดทั้งหมด 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 13 : ระดบัความเหมาะสมและพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอรในแตละสาขาวชิา 

KPI 14 : ระดบัความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียนอาคารประกอบ
หองเรียน หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบริการ โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏิบัติงาน
เหมาะสมกับวชิาที่เรียน มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูและเกิดประโยชน
สูงสุด 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ หมายถึง ความเพียงพอของคอมพิวเตอรทีใ่ชในการเรียนการ
สอนซึ่งอาจเปนหองเรียนรวมที่ใชเรียนรวมกันและเปน

คอมพิวเตอรเฉพาะสาขาวิชา 

หมายถึง ระบบการใชอาคาร สถานที่และสภาพของอาคารสถานที่ ของ
วิทยาลัยที่มกีารใชงานอยางเหมาะสมกับสภาพ 

3.สูตรคํานวณ ใชการกําหนดการเขาเรียนแตละครั้งของสาขาวิชาวามจีํานวน

ผูเรียน : จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรเทาใด แยกเปนสาขาวชิา 
ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่ 1 การจัดหองเรียน หองปฏิบตัิการ 
และโรงฝกงาน คือ 
1.มีการวางแผนการใชอาคาร 
2.มีการใชอาคารตามกรอบกาํหนด 
3.มีการติดตามประเมินผล 
4.มีการปรับปรุง 
ระดับความเหมาะสมขององคประกอบที่  2 การจัดศูนยวทิยบริการ คือ 
1.มีสื่อที่หลากหลาย 
2.มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
3.สามารถรองรับการใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม 
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  ระดับความเหมาะสมองคประกอบที่  3 การจัดครุภัณฑและอุปกรณคือ 
รอยละของสาขาวิชาที่มีคุรุภณัฑ อุปกรณตามเกณฑ คุรุภณัฑมาตรฐานขั้น
พื้นฐาน 

4.เกณฑการตดัสิน จํานวนผูเรียน : จํานวนคอมพิวเตอรในการเรียน 
ดี  1 : 1 
พอใช 2 : 1 
ปรับปรงุ 3 หรือมากกวา : 1 

เกณฑองคประกอบที่ 1                       เกณฑองคประกอบที่ 2 
ดี ปฏิบัติทุกขอ                                    ดี ปฏิบัติทุกขอ 
พอใช ปฏิบัติขอ 1-3                            พอใช ปฏิบัติ 2 ขอ 
ปรับปรงุ ปฏิบัติขอ 1-2                       ปรับปรุง ปฏิบัติ 1 ขอ 
เกณฑองคประกอบที่ 3                       เกณฑตัดสินรวม 
ดี รอยละ 90 ขึน้ไป                              ดี ระดับดี 2 ใน 3 
พอใช รอยละ 80 – 90                          พอใช พอใช  3 หรือ ดี 1 พอใช 2 
ปรับปรงุ นอยกวารอยละ 80               ปรับปรุง ปรับปรุง 3 หรือ มีปรับปรุง   

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จัดทําขอมูลนี้ 
2.สงขอมูลใหงานหลักสูตรการเรียนการสอนและทวิภาคี
รวบรวมที่ฝายวิชาการ 

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จัดทําขอมูลองคประกอบที่ 1 และ 3 สงขอมูลที่
งานวิทยบริการและหองสมดุฝายวิชาการ 
2.งานวิทยบริการและหองสมุด จัดทําขอมลูองคประกอบที่ 2 รวบรวมเปน
ขอมูลตัวบงชี้ 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 15 : ระดบัคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดลอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอือ้ตอการเรียนรูใน

สถานศึกษา 

KPI 16 : รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตาม
หนาที่ที่รับผิดชอบ 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ หมายถึง การจดัระบบภายในโรงฝกงาน การรักษาความ
ปลอดภัยในโรงฝกงานและการปฏิบัติงาน 
องคประกอบของคุณภาพ คอื 
1.ปายแสดงคําเตือนความปลอดภัย 
2.ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณปองกันอัคคีภยั 
3.ปายแสดงขัน้ตอนการใชเครื่องมือ เครื่องจักร 
4.สถานที่และการจัดเก็บ วัตถุ อุปกรณ เครื่องมือ 
5.อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 
6.บันทึกการตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมอื 
เครื่องจักร 
7.อุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
8.ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

จํานวนครู เจาหนาที่ พนกังานทั้งหมด วิทยาลัยที่ไดรับการพัฒนาตาม
ภาระหนาที่ของแตละคนไมนอยกวา  20  ชั่วโมง/ป 

3.สูตรคํานวณ จํานวนสาขาวชิาที่ไดคุณภาพ  x 100 
         จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 

จํานวนบุคลกรที่ไดรับการพฒันา  x  100 
              จํานวนบุคลากรทั้งหมด 
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4.เกณฑการตดิสิน ดี  มากกวารอยละ  70 
พอใช  รอยละ  60 – 89 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  60 

ดี  มากกวารอยละ  89 
พอใช  รอยละ  75 – 89 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  75 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.แผนกวิชา สาขาวิชา ทําหนาที่ประเมินและรายงานขอมูล
ใหกับงานวิทยบริการและหองสมุด ฝายวิชาการรวบรวม 
2.งานวิทยบริการและหองสมุด รวบรวมสรุป 

งานบุคลากร ฝายบริหารทรัพยากร เปนผูรวบรวมขอมูลทั้งหมด และสรุป 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 17 : จํานวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหลงตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนบัสนุน
การจัดการศกึษาอยางมีประสิทธิภาพ 

KPI 18 : จํานวนสถานประกอบการที่ดีการจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา 
จัดการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกต ิ

2.คําอธิบายตัวบงชี้ การระดมทรัพยากร หมายถึง ความรวมมือดานตาง ๆ การ
สนับสนุนในทุกเรื่องที่มีตอวิทยาลัยสําหรับสาขาวิชาใหจัดทํา

เปนโครงการความรวมมืออยางนอย 2 โครงการ/ป 

หมายถึง สถานประกอบการ หนวยงานทีร่วมจัดการศึกษา เชน เปนแหลง
ฝกงาน เปนสถานที่สอน สถานที่ดูงาน 

3.สูตรคํานวณ นับจํานวนครัง้ของของการระดมทรัพยากร นับจํานวนสถานประกอบการหรือหนวยงาน 
4.เกณฑการตดัสิน ดี  19  ครั้งขึ้นไป 

พอใช  15 – 19 ครั้ง 
ปรับปรงุ  นอยกวา 15 ครั้ง 

ดี  มากกวา  14  แหง 
พอใช  10 – 14  แหง 
ปรับปรงุ  นอยกวา  10  แหง 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.สาขาวิชารายงานจํานวนทีร่วมมือใหงานความรวมมือและ
บริการชุมชน ฝายแผนงานและความรวมมอืรวบรวมสรุป 
2.สาขาวิชา จดัทําโครงการความรวมมืออยางนอย 2 โครงการ/ป 

1.สาขาวิชารายงานจํานวนสถานประกอบการใหงานความรวมมือและ
บริการชุมชน ฝายแผนงานและความรวมมอืรวบรวมสรุป 
2.สาขาวิชาจัดทําโครงการความรวมมืออยางนอย 2 โครงการ/ป 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 19 : จํานวนคน – ชั่วโมง ของผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 

KPI 20 : อัตราสวนของผูสอนประจําที่มีคณุวุฒดิานวิชาชีพตอผูเรียนในแต
ละสาขาวิชา 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ หมายถึง บุคคลภายนอกมาเปนวิทยากรใหกับสาขาวิชาตั้งแต 2 
คน – ชั่วโมงขึน้ไป/ภาคเรยีน 

หมายถึง ผูสอนทั้งหมดทั้งทีเ่ปนขาราชการหรือลูกจาง ยกเวนผูสอนที่สอน
ไมถึง 1 ภาคเรียน ทุกสาขาวชิาที่มีอัตราครู : นักศึกษา 1 : 35 ที่มีวุฒิทาง
วิชาชีพในระดบัปริญญาตรี 

3.สูตรคํานวณ จํานวนสาขาวชิาที่ดําเนินการ  x  100 
        จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 

จํานวนสาขาวชิาที่มีผูสอนมีวุฒิทางวิชาชพีครบ  x  100 
                       จํานวนสาขาวชิาทั้งหมด 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวารอยละ  89 
พอใช  รอยละ  75 – 89 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  75 

ดี  มากกวารอยละ  89 
พอใช  รอยละ  75 – 89 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  75 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.สาขาวิชาสงขอมูลที่งานหลักสูตรการเรียนการสอนและทวิ
ภาคีฝายวิชาการ 
2.งานหลักสูตรการเรียนการสอน สรุปผลเพื่อรวบรวมกบั
งานวิจยัและประกันคณุภาพ 

1.งานบุคลากรรวบรวมขอมลูทุกสาขาวิชา 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 21 : อัตราสวนของผูสอนประจํา/ผูเรียน KPI 22 : จํานวนครั้งของการจัดใหผูเรียนพบอาจารยที่ปรึกษา 
2.คําอธิบายตัวบงชี้ หมายถึง จํานวนครูทุกคนของแตละสาขาวิชา/จํานวนนกัศึกษา

ของสาขาวิชา 
หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาไดพบกับนักศกึษาในกลุมที่ตนเองรับผิดชอบ 

3.สูตรคํานวณ จํานวนครู : จํานวนนักศึกษา นับจํานวนครัง้ 
4.เกณฑการตดัสิน ครู : นักศึกษา 

ดี  1 : นอยกวา 25 
พอใช  1 : 25 – 30 
ปรับปรงุ  1 : มากกวา 30 

ดี  มากกวา  25  ครั้ง/ป 
พอใช  20 – 25  ครั้ง/ป 
ปรับปรงุ  นอยกวา  20  ครั้ง/ป 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.งานบุคลากรเปนผูจัดการขอมูลทั้งหมด 1.อาจารยที่ปรึกษาจดัทําขอมูลใหกับงานปกครอง ฝายพฒันาการศึกษา 
2.งานปกครองจัดทําสรุป 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 23 : จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับ
ผูเรียน 

KPI 24 : รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเขา 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ หมายถึง การตรวจสารเสพติดหรือจํานวนผูที่รับการตรวจสาร
เสพติด แยกตามสาขาวิชา 

หมายถึง จํานวนผูเรียนที่ออกไปหลังจากผานการตรวจคณุสมบัติและ  
ความตั้งใจมาเรียนของแตสาขาวิชา ทุกชั้นป 

3.สูตรคํานวณ นับจํานวนครัง้ที่ตรวจสารเสพติดและจํานวนนักศึกษาที่ตรวจ จํานวนผูที่ออกกลางคัน  x  100 
     จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  1 ครั้ง/ป และมีจํานวนนกัศึกษาตรวจมากกวา 90% 
พอใช  1 ครั้ง/ป และมีจํานวนนักศกึษาตรวจ 80 – 90% 
ปรับปรงุ  1 ครั้ง/ป และมีจํานวนนักศึกษาตรวจนอยกวา 80% 

ดี  นอยกวารอยละ  31 
พอใช  รอยละ  31 – 40 
ปรับปรงุ  มากกวารอยละ  40 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.แผนกวิชาดาํเนินการรวมกับงานปกครองในการตรวจสารเสพ
ติด 
2.การตรวจสารเสพติดตรวจไดหลายวิธี 

1.จํานวนผูออกกลางคันจากงานทะเบยีนเมื่อตัดผูที่ขาดคุณสมบัติและผูที่มา
ไมมาเรียนออกไปแลวโดยงานทะเบยีนเปนผูดําเนินการขอมูล 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 25 : จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดาน
วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี รวมทั้ง
ดานบุคลิกภาพและมนษุยสมัพันธ 

KPI 26 : จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม วฒันธรรม ประเพณแีละทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ หมายถึง กิจกรรมที่จัดครบ 3 ดาน คือ 1.กจิกรรมที่สงเสริม
วิชาการ 2.กจิกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม
ในวิชาชพี 3.กจิกรรมที่สงเสริมบุคลิกภาพ และมนษุยสัมพันธ
แยกตามสาขาวิชา 

หมายถึง กิจกรรม 2 ดานคือ 1.กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม ประเพณี 2.กิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม แยก
ตามสาขาวิชา 

3.สูตรคํานวณ จํานวนสาขาวชิาที่จัดกิจกรรมครบ 3 ดาน  x  100 
                  จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 

จํานวนสาขาวชิาที่จัดกิจกรรมครบ 2 ดาน  x  100 
                    จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวารอยละ  80 
พอใช  รอยละ  75 – 80 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  75 

ดี  มากกวารอยละ  80 
พอใช  รอยละ  75 – 80 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  75 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.แผนกวิชาสรุปกิจกรรมทีจ่ัดที่งานกิจกรรม 
2.กิจกรรมกลางสามารถใชไดกับทุกแผนกวิชา 
3.งานกิจกรรมเปนผูรวบรวมสรุปขอมูล 

1.แผนกวิชาสรุปกิจกรรมทีจ่ัดที่งานกิจกรรม 
2.กิจกรรมกลาง สามารถใชไดทุกแผนกวิชา 
3.งานกิจกรรมเปนผูรวบรวมสรุปขอมูล 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 27 : จํานวนและประสทิธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่
ใหบริการวิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชน

ทองถิ่นและกจิกรรม/โครงการฝกทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชพีของประชาชน 

KPI 28 : รอยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการ
วิชาชีพและสงเสริมความรูในการพัฒนาชมุชนและทองถิ่น และกิจกรรม/
โครงการฝกทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน/
งบดําเนินการ 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ เปนโครงการที่เกี่ยวของกับประชาชนทุกโครงการและตองมี

การประเมินผลสําเร็จไวดวย 
เปนงบประมาณที่เปนงบดําเนินการจากตนสังกัดจดัสรรใชในโครงการ 
บริการวิชาชีพสูประชาชนและงบที่ไดจากหนวยงานอืน่ 

3.สูตรคํานวณ นับจํานวนกจิกรรม/โครงการ/ป รวมจํานวนงบประมาณที่ใชในโครงการทกุโครงการตลอดป เกี่ยวกับ
งบดําเนินการทั้งหมด 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวา  12 โครงการ 
พอใช  10 – 12  โครงการ 
ปรับปรงุ  นอยกวา  10  โครงการ 

ดี  มากกวารอยละ  0.20 
พอใช  รอยละ  0.11 – 0.20 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  0.11 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.โครงการและกิจกรรมที่สงเสริมอาชีพและใหบริการ
ประชาชนที่ดาํเนินงานโดยแผนกวิชาหรือสวนกลางไดทุก

โครงการ 
2.งานโครงการพิเศษ เปนผูรวบรวมขอมูลทั้งหมด 

1.งบประมาณที่ใชถาไดรับจากหนวยงานอืน่จะชวยเพิ่มงบประมาณ
ดําเนินการโครงการได 
2.งานการเงินเปนผูรวบรวมขอมูลทั้งหมด 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 29 : จํานวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน 
ที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การ
ประกอบอาชพีและหรือการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น และประเทศ
นําไปสูการแขงขันระดับชาต ิ

KPI 30 : รอยละของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน/งบประมาณทั้งหมด 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ 1.ทุกสาขาวิชาดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และ
โครงงาน จํานวนระดับ ปวช. 2 ชิ้น ปวส. 8 ชิ้น รวม 10 ชิ้น/ป 
ปวช. ภาคเรยีนละ 1 เรื่อง ปวส. ภาคเรียนละ 4 เรื่อง 
2.มีผลงานในระดับชาติหรือใชประโยชนในวิชาชพีที่มกีาร
เผยแพร 3 ชิ้น/ป 

1.งบประมาณที่จัดสรรจากงบดําเนินการของวิทยาลัยทีไ่ดรับจดัสรร 
2.งบประมาณที่ไดรับจากหนวยงานอื่น 

3.สูตรคํานวณ นับจํานวนชิ้นงานแยกตามสาขาวิชา 
จํานวนสาขาวชิาที่จัดไดครบ  x  100 
        จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด 

รวมงบประมาณทั้งจากวิทยาลัยและจากหนวยงานภายนอก  x  100 
                                          งบดําเนินการ 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวารอยละ  80 
พอใช  รอยละ  75 – 80 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  75 

ดี  มากกวารอยละ  1.00 
พอใช  รอยละ  0.50 – 1.00 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  0.50 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.สาขาวิชาดําเนินการใหครบคือ 10 ชิ้น/ป 
2.ชิ้นงานที่สงประกวดในระดับชาติ ระดับภาค  3  ชิ้น/ป 
3.งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐเปนผูรวบรวม 

1.งบประมาณที่ไดจากหนวยงานอื่น จะชวยเพิ่มงบประมาณดําเนินการ 
โครงการได 
2.งานการเงินเปนผูรวบรวมขอมูลทั้งหมด 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 31 : จํานวนครั้งและชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานวิจยั และโครงงาน ที่
นําไปใชพัฒนาการเรียน การสอน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิ

KPI 32 : ระดบัคุณภาพการบริหารของผูบริหารที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการมีสวนรวมของประชาชนอาชีวศึกษาดวยความโปรงใส

ตรวจสอบได 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ การเผยแพรคอื การนําเขาประกวด แสดงในโอกาสตางๆ การจัด
อบรม ใหได 3 ชิ้น/ป 

มีองคประกอบ 8 ขอ คือ 1.การกระจายอํานาจ 
2.การวางแผนจัดการศึกษา 
3.การมีสวนรวม 
4.การพึ่งตนเอง 
5.แสวงหาความรวมมือ 
6.มุงผลสัมฤทธิ์ 
7.พัฒนาตน พฒันางาน พัฒนาองคกร 
8.มีมาตรฐานคุณภาพ 

3.สูตรคํานวณ นับจํานวนครัง้ที่เผยแพร นับจํานวนขอขององคประกอบที่ผูบริหารดําเนินการ 
4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวา  4  ครั้ง 

พอใช  3 – 4 ครั้ง 
ปรับปรงุ  นอยกวา  3  ครั้ง 

ดี  มากกวา 6 ขอ 
พอใช  5 – 6 ขอ 
ปรับปรงุ   นอยกวา  5 ขอ 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐฝายวิชาการเปนผูรวบรวม
ขอมูลทั้งหมด 
2.สาขาวิชาตาง ๆ ตองสนับสนุนสงเสริมใหเกิดงาน 

1.แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจําป คําสั่งมอบหมาย
งาน รายงานผลการปฏิบัติงานเปนขอมูลที่ใช 
2.งานวิจยัและประกันคณุภาพรวบรวมขอมูลนี้ 
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รายละเอียดตัวบงชี้ (KPI  Profile) 
 

1.ตัวบงชี ้ KPI 33 : รอยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวชิาชีพไดอยางถูกตองเหมาะสม 

KPI 34 : ระดบัคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู
ของสถานศึกษา 

2.คําอธิบายตัวบงชี้ บุคลากรทุกคนในวิทยาลยัปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั มีใบ
ประกอบวิชาชีพ มีการประเมินทุกป ทั้งขาราชการ พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจาง พนักงานเจาหนาที ่

หมายถึง ระบบศูนยขอมูลของวิทยาลัยทีด่ปีระสิทธิภาพประกอบดวย 
1.ขอมูลพื้นฐาน  2.ระบบการจัดเก็บขอมูล  3.ระบบการใชขอมูล 
4.การรักษาความปลอดภัยของขอมูล  5.มีการปรับปรุงการจัดการขอมลูอยู
ตลอดเวลา 

3.สูตรคํานวณ จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  x  100 
                    จํานวนบุคลากรทั้งหมด 

นับจํานวนขอที่ไดปฏิบัติ 

4.เกณฑการตดัสิน ดี  มากกวารอยละ  90 
พอใช  รอยละ  85 – 90 
ปรับปรงุ  นอยกวารอยละ  85 

ดี  ปฏิบัติขอ 1 – 4 หรือครบทั้ง  5  ขอ 
พอใช  ปฏิบัตขิอ 1 – 3 
ปรับปรงุ  ปฏิบัติขอ 1 – 2 หรือไมไดปฏิบัติ 

5.แหลงขอมูลและ
เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ 

1.ตองมีผลการประเมินของบคุลากรทุกกุลม 
2.งานบุคลากรดําเนินงานขอมูลทั้งหมด 

1.ขอมูลของวิทยาลัยมีระบบการจัดการที่สามารถใชงานได 
2.งานศูนยขอมูลและสารสนเทศดําเนินการทั้งหมด 
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โครงการยุทธศาสตร 
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โครงการยุทธศาสตร 
 

1.  โครงการที่  1  :  โครงการพัฒนาการวดัผลประเมินผลการเรียน 
2.  สนองยุทธศาสตร 
 2.1.  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 2.2.  กลยุทธที่  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวิชาชพีอยางมีคุณภาพ 
 2.3.  วัตถุประสงค (Purpose)  :  มีความรูและทักษะวิชาชีพตามหลักสตูรที่เหมาะสมกับ 
           เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
 2.4.  ตัวบงชี้  :  KPI 1  รอยละของผูเรียนทีม่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่กําหนดตามชั้นป 
          : KPI  6  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑการ 
             สําเร็จการศึกษา 
 2.5.  เปาหมายตัวบงชี้  :  รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 
3.  หลักการและเหตุผล  : 
 การเรียนดานวชิาชีพหลักสูตรวิชาชีพจะเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งการวัดผลประเมินผล

จะตองวัดตามสมรรถนะเปนสําคัญ  แตละสมรรถนะมีวธีิการวัดผลแตกตางกัน  การพัฒนาทั้งวิธีการ 
เครื่องมือในการวัดผลจึงมีความสําคัญยิ่ง  เพราะนอกจากทักษะความรูที่ตองวัดผลแลว  พฤติกรรมที่เปน
หัวใจสําคัญตอการวัดผลและประเมนิผลดวย 
4.  วัตถุประสงค (Objective) 
 4.1.  เพื่อกําหนดวิธีการวัดผลที่เหมาะสม 
 4.2.  เพื่อสรางเครื่องมือวัดผลที่เหมาะสมกบัความตองการ 
 4.3.  กําหนดวดัผลดานพฤติกรรมที่เหมาะสม 
5.  เปาหมาย  :  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 
6.  การดําเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.จัดอบรมครูเร่ืองการวัดผลประเมินผลการศึกษา 
2.จัดทํารูปแบบการวัดผลประเมินผลของ
วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา 
3.สรางเครื่องมือวัดผลที่จําเปน 
4.ดําเนินการวดัผลประเมินผลทุกภาคเรียน 

100,000  บาท 

รวมงบประมาณ 2552 - 2554 300,000  บาท 
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7.  ผลผลิตโครงการ 
 7.1.  ผลผลิต (Output) 
  1)  มีรูปแบบการวัดประเมนิผลที่ใชเปนมาตรฐานของวิทยาลัย 
  2)  มีเครื่องมือการวัดผลที่เปนแนวทางเดยีวกันของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
  3)  มีวิธีการวัดผลประเมินผลที่ไดมาตรฐานของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 7.2.  ผลลัพธ (Outcome) 
  1)  นักศกึษาทีสํ่าเร็จการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 
  2)  นักศกึษามงีานทําศึกษาตอไดจํานวนมาก 
8.  ผูดําเนินงานโครงการ 
 8.1.  รองผูอํานวยการฝายวชิาการ 
 8.2.  หัวหนางานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมนิผล 
 8.3.  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  2  :  โครงการสงเสริมการใชภาษาไทย 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 
 2.1.  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
 2.2.  กลยุทธที่  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวิชาชพีอยางมีคุณภาพ 
 2.3.  วัตถุประสงค (Purpose)  :  มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 2.4.  ตัวบงชี้  :  KPI 3  รอยละของผูเรียนทีม่ีทักษะในการสื่อสารดานการฟง การอาน การเขียน 
   และการสนทนาภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 2.5.  เปาหมายตัวบงชี้  :  รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 
3.  หลักการและเหตุผล  : 
 ในการออกไปประกอบอาชพี  ความสามารถในการสื่อสารกลายเปนความสําคัญในระดับตน ๆ 
ของทักษะในการทํางาน และเปนความตองการยิ่งของสถานประกอบตาง ๆ การพัฒนาทักษะการใช
ภาษาไทยจึงมคีวามสําคัญตอการพัฒนานกัศึกษาดวย 
4.  วัตถุประสงค (Objective) 
 4.1.  เพื่อใหนกัศึกษามีความสามารถในการพูด การอาน การเขียน การฟงภาษาไทยทีด่ี 
5.  เปาหมาย  :  นักศึกษามีทกัษะรอยละ  75  ขึ้นไปทุกชัน้ป 
6.  การดาํเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.กิจกรรมสงเสริมการพูดในโอกาสตาง ๆ 
2.กิจกรรมสงเสริมการอาน 
3.กิจกรรมสงเสริมการเขียน 

20,000  บาท 

รวมงบประมาณป 2552 - 2554 60,000  บาท 
 

7.  ผลผลิตโครงการ 
 7.1.  ผลผลิต (Output) 
  1)  นักศกึษามทีักษะในการพูด การอาน การเขียน การฟงภาษาไทยเพิม่ขึ้น 
 7.2.  ผลลัพธ (Outcome) 
  1)  นักศกึษามคีุณภาพไดมาตรฐาน 
  2)  นักศกึษามงีานทําศึกษาตอไดจํานวนมาก 
8.  ผูดําเนินงานโครงการ 
 8.1.  รองผูอํานวยการฝายวชิาการ 
 8.2.  ครูผูสอนวิชาภาษาไทย 
 8.3.  งานกิจกรรม 
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1. โครงการที่  3  :  โครงการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ 
2.  สนองยุทธศาสตร 
 2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  เพื่อความกาวหนาขององคกร 
 2.2  กลยุทธที่  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 
 2.3  วัตถุประสงค  (Purpose)  :  มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 2.4  ตัวบงชี้  :  KPI  3  รอยละของผูเรียนที่มีทักษะในการสื่อสาร  ดานการฟง  การอาน  การเรียน  
และการสนทนาภาษาไทย  และภาษาตางประเทศ 
 2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ในการออกไปประกอบอาชีพ  ความสามารถในการสื่อสารกลายเปนความสําคัญในระดับตน ๆ  
ของทักษะในการทํางาน  และเปนความตองการยิ่งของสถานประกอบการตาง ๆ  โดยเฉพาะภาษาสากลของ
โลก 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 
 4.1  เพื่อใหนักศึกษามีความสามารถในการพูด  การอาน  การเขียน  การฟง  ภาษาอังกฤษได 
5.  เปาหมาย  :  นักศึกษามีทักษะรอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 
6.  การดําเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.กิจกรรมสงเสริมการพูดในโอกาสตาง ๆ 
2.กิจกรรมสงเสริมการอาน 
3.กิจกรรมสงเสริมการเขียน 
4.กิจกรรมสงเสริมการฟง 
5.กิจกรรมการสนทนา 

30,000  บาท 

รวมงบประมาณ  2552 - 2554 190,000  บาท 
 

7.  ผลผลิตโครงการ 
 7.1  ผลผลิต  (output) 

1.  นักศึกษาที่มีทักษะในการพูด  การอาน  การเขียน  การฟง  การสนทนา  ในภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 

 7.2  ผลลัพธ  (outcome) 
  1.  นักศึกษามีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน 
  2.  นักศึกษามีงานทํา  ศึกษาตอ  ไดจํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินงานโครงการ 
 8.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 8.2  ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 8.3  งานกิจกรรม 
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1. โครงการที่  4  :  โครงการสงเสริมการใชอินเตอรเน็ต  เพื่อการคนควา 
2.  สนองยุทธศาสตร 
 2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  เพื่อความกาวหนาขององคกร 
 2.2  กลยุทธที่  1  :  พัฒนาผูเรียนดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 
 2.3  วัตถุประสงค  (Purpose)  :  มีความรู  และทักษะการใชเทคโนโลยีที่จําเปนในการคนควา  และ
ปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
 2.4  ตัวบงชี้  :  KPI  4  รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถใชความรู  และเทคโนโลยีที่จําเปนใน
การศึกษาคนควา  และปฏิบัติงานวิชาชีพไดอยางเหมาะสม  
 2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  รอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ในการศึกษาดานวิชาชีพ  ความรู  และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลากลายเปนปจจัยที่จําเปน
ของการเรียนรู  โดยเฉพาะวิธีเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทักษะการคนควาจากระบบอินเตอรเน็ตจึง
กลายเปนสิ่งสําคัญของการเรียนสมัยใหม  การพัฒนาดานนี้จึงมีความจําเปนเปนอยางดี 
 4.  วัตถุประสงค  (Objective) 
 4.1  ครูมีทักษะในการมอบหมายงานที่ถูกตองเหมาะสม 
 4.2  นักศึกษามีความสามารถในการใชอินเตอรเน็ตในการคนควาหาความรู 
5.  เปาหมาย  :  นักศึกษามีทักษะรอยละ  75  ขึ้นไปทุกชั้นป 
6.  การดําเนินการ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.จัดรายวิชาคอมพิวเตอรในทุกสาขาวิชาการ 
2.จัดหาคอมพิวเตอรประจําศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการ
คนควาจํานวน  120  เครื่อง 
3.จัดระบบการควบคุมและความปลอดภัยของระบบ 
4.การบํารุงรักษา 
5.มีการประเมินผลโครงการ 

 
1,920,000  บาท 

 
ปละ 100,000  บาท รวม  300,000  บาท 
ปละ  50,000  บาท  รวม  150,000  บาท 

 
รวมงบประมาณป 2552 - 2554 2,370,000  บาท 
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7.  ผลผลิตของโครงการ 
 7.1  ผลผลิต  (Output) 
  1.  นักศึกษามีความสามารถในการคนควาดวยอินเตอรเน็ตได 
  2.  มีหองอินเตอรเน็ตเพื่อใหบริการนักศึกษาเพียงพอ 
 
 7.2  ผลลัพธ (Outcome) 
  1.  นักศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน 
  2.  นักศึกษามีงานทํา ศึกษาตอ ไดจํานวนมาก 
8.  ผูดําเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 8.2  งานวิทยบริการและหองสมุด 
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1.  โครงการที่  5  :  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
2.  สนองยุทธศาสตร 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพือ่ความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 1  :  พัฒนาผูเรียนดวยวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   มีคุณภาพ จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่

เหมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 5  :  รอยละของผูเรียนที่มีคุณภาพ จริยธรรม คานิยมที่ดงีามในวิชาชพี  

มีบุคลิกภาพทีเ่หมาะสมและมีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
           KPI 25 :  จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริมดานวชิาชีพ คุณธรรม  

              จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวิชาชพี รวมทั้งดานบุคลิกภาพ และ 
              มนุษยสัมพันธ 

2.5 เปาหมายตวับงชี้  :   KPI 5  มากกวารอยละ 75 
KPI 25   จํานวนสาขาวิชามากกวารอยละ 80 

3.  หลักการและเหตุผล   
บุคลิกภาพของนักศึกษาเปนสิ่งสําคัญตอการประกอบอาชีพของนักศึกษา เมื่อสํารวจการศึกษา 

การพัฒนาบุคลิกภาพในขณะที่กําลังศึกษาอยูจึงเปนกระบวนของการพัฒนานักศกึษา นอกเหนือจาก
ความรูความสามารถในวิชาชีพ 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

4.1  นักศึกษามีคณุธรรม จริยธรรม และคานยิมที่ดี เชน ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมี
วินัย ความเมตตากรุณา ความขยันอดทน ไมเกี่ยวของกับยาเสพติดและอบายมุขตางๆ 

4.2  นักศึกษามีมนุษยสัมพนัธที่ดี สามารถทํางานรวมกบัคนอื่นไดด ี
4.3  นักศึกษามีการแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสตางๆ 

5.  เปาหมาย 
5.1  นักศึกษามีบุคลิกภาพดี  รอยละ 75 ขึ้นไป ทุกชั้นป 
5.2  สาขาวิชาที่จัดกิจกรรม รอยละ 80 ขึ้นไป 
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6.  การดําเนินการ 
  

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานยิม  เชน  การแตง
กาย  การเขาแถวหนาเสาธง การเขาเรียนในหองเรียน และโรงฝกงาน 
การใชสถานที่รวมกัน เชน หองน้ํา โรงอาหาร และอื่นๆ  

ปละ 500,000 บาท 
รวม 1,500,000 บาท 

2.  จัดกิจกรรมสงเสริมการมีมนุษยสัมพนัธ และการแสดงออกที่
เหมาะสม เชน องคการวิชาชพี ลูกเสือ กีฬา บริการวิชาชพี 
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ 

ปละ 1,000,000 บาท 
รวม 3,000,000 บาท 

3.  จัดแผนของงบประมาณสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค  เพื่อ
จัดกิจกรรมตางๆ และกีฬาในรวม เชน ฟุตซอล บาสเกตบอล 
วอลเลยบอล ตะกรอ และฟตเนส จํานวน 1 หลัง 

7,500,000 บาท 

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 12,000,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  นักศกึษาเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่จัดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตน 
7.2  ผลลัพธ (Outcome) 

1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 
8.2  งานกิจกรรม 
8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  6  :  โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.  สนองยุทธศาสตร 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 1  :  พัฒนาผูเรียนดวยวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   มีความรู และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร สําหรับ 
                                                         ผูสําเร็จการศึกษา 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 7  :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้ :  KPI 7  รอยละ 75 ขึ้นไปทุกสาขาวิชา 

3.  หลักการและเหตุผล   
ในการประเมนิผลการเรียนวิชาชีพ นอกจากจะประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว ยังตองทํา

การประเมินมาตรฐานวิชาชพีที่นักศึกษาผูนั้นศึกษาในสาขาวิชานั้นดวย เพื่อเปนการรับรองนักศึกษา 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 
 เพื่อเปนการรบัรองนักศึกษาทางดานวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพแตละสาขาวิชา 
5.  เปาหมาย  :  นักศึกษารอยละ 75 ขึ้นไป ผานเกณฑประเมินมาตรฐาน 
6.  การดําเนินการ 
 

 กิจกรรม งบประมาณ 
1.  จัดเตรียมแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของแตละสาขาวิชา ปละ 100,000 บาท 
2.  ทําการทดสอบนักศึกษาปสุดทายของหลักสูตร คือ ปวช. 3 และ 
ปวส. 2 

 

3.  ประเมินผลการทดสอบ  
รวมงบประมาณป 2552 – 2554 300,000 บาท 

 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  นักศกึษาไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 
7.2  ผลลัพธ (Outcome) 

1 )  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอจํานวนมาก 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
8.2  งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล 
8.3  หัวหนาแผนกวิชา 



 69

 
1.  โครงการที่  7  :  โครงการติดตามผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
2.  ยุทธศาสตร 

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ 
2.2  กลยุทธที่ 1  :  พัฒนาผูเรียนดวยวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   มีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือศึกษาตอ 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 8 :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ 
                          อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้ :   รอยละ 60 ขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา 

3.  หลักการและเหตุผล   
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาวิชาชีพคือ การที่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวมีงานทํา หรือ

ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ การติดตามผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวจึงมีความจําเปน
ดังกลาว 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

 เพื่อติดตามผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทกุระดับ 
5.  เปาหมาย  :  นักศึกษามีงานทํา และศกึษาตอรอยละ 60 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 
6.  การดําเนินการ 
  

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  จัดเตรียมการเก็บขอมูล ในรูปแบบตางๆ เชน ไปรษณียบัตร 
website และอืน่ 

ปละ 60,000 บาท 

2.  ทําการประเมินผล  
3.  จัดทํารายงาน  

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 180,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีรายงานสรุปผลติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว 
2)  นําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัย 

7.2  ผลลัพธ (Outcome) 
1)  มีการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาตลอดเวลา 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 
 8.2  งานแนะแนวและสวัสดกิารศึกษา 
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 8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
1.  โครงการที่  7  :  โครงการติดตามผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
2.  สนองยุทธศาสตร 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ 
2.2  กลยุทธที่ 1  :  พัฒนาผูเรียนดวยวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 

 2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   มีงานทําเมื่อสําเร็จการศึกษา หรือศึกษาตอ 
 2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 8 :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ 
                           อาชีพอิสระหรือศึกษาตอ 

2.5  เปาหมายตัวบงชี้ :   รอยละ 60 ขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา 
3.  หลักการและเหตุผล   

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาวิชาชีพคือ การที่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวมีงานทํา หรือ
ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ การติดตามผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวจึงมีความจําเปน
ดังกลาว 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

เพื่อติดตามผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทกุระดับ 
5.  เปาหมาย  :  นักศึกษามีงานทํา และศกึษาตอรอยละ 60 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา 
6.  การดําเนินการ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  จัดเตรียมการเก็บขอมูล ในรูปแบบตางๆ เชน ไปรษณียบัตร 
website และอืน่ 

ปละ 60,000 บาท 

2.  ทําการประเมินผล  
3.  จัดทํารายงาน  

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 180,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีรายงานสรุปผลติดตามนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลว 
2)  นําขอมูลมาปรับปรุงพัฒนาวิทยาลัย 

7.2  ผลลัพธ (Outcome) 
1)  มีการพัฒนาคุณภาพนักศกึษาตลอดเวลา 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 
 8.2  งานแนะแนวและสวัสดกิารศึกษา 
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 8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
1.  โครงการที่  8  :  โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของนักศึกษา 
2.  สนองยุทธศาสตร 
 2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ 

2.2  กลยุทธที่ 1  :  พัฒนาผูเรียนดวยวิชาชีพอยางมีคุณภาพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   สถานประกอบการมีความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษา 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 19 :  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะที่พึง 
                          ประสงคดานคุณภาพภายใน 1 ป 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้ :   อยูในระดับดี 

3.  หลักการและเหตุผล   
การจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ เปนการจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของผูใชและ

นักศึกษามีคุณลักษณะที่สําคัญตามที่หลักสูตรกําหนดความคิดเห็นของสถานประกอบการ  เปน
องคประกอบหนึ่งของการนํามาพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

เปนการสํารวจความพึงพอใจตอคุณลักษณะของนกัศึกษาในดานตางๆ ดังนี้ 
1.  ดานวิชาการ 
2.  ดานความรู ความสามารถพื้นฐานทีจ่ําเปนในการทํางาน 
3.  การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

5.  เปาหมาย  :  สถานประกอบการในเขตจังหวดันครราชสีมา และในยานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
6.  การดําเนินการ 
  

กิจกรรม งบประมาณ 
1.   จัดหาขอมลูจากสถานประกอบการในรปูแบบตางๆ ปละ 60,000 บาท 
2.   ประเมินผล  
3.  จัดทํารายงาน  

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 180,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  รายงานการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของ
นักศึกษา 

7.2  ผลลัพธ (Outcome) 
1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอจํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
 8.2  งานวิจยัและมาตรฐานการศึกษา 
 8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  9  :  โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี 
2.  สนองยุทธศาสตร 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   รวมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐาน 
                                                         สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
2.4 ตัวบงชี้  :  KPI 10 :  ระดับคุณภาพของหลักสูตร ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการ 
                                            พัฒนา ความตองการของตลาดแรงงาน 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้ :   จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนารอยละ 80 ขึ้นไป 

3.  หลักการและเหตุผล   
ในการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณลักษณะของนักศึกษา ผลของการ

สํารวจนั้น จะถูกนํามาพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนารายวิชา (Course 
Development) ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับตลาดแรงงานตอไป 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

 ทุกแผนกวิชาทําการพัฒนารายวิชา (Course Development) ตามผลการสํารวจสถานประกอบการ 
5.  เปาหมาย  :  ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาหลักสูตร 
6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  ครูผูสอนวิเคราะหขอมูลจากความตองการและปญหา ปละ 100,000 บาท 
2.  พัฒนารายวิชาใหสามารถแกปญหาและสนองความตองการ  
3.  จัดทําแผนการสอน  
4.  สอน  
5.  ประเมินผล  

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 300,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  จํานวนรายวิชาที่มีการพฒันา 
2)  จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนา 

7.2  ผลลัพธ (Outcome) 
1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอจํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
 8.2  งานหลักสูตรการเรียนการสอนและทวิภาค ี
 8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  10  :  โครงการนิเทศและประเมินคุณภาพการสอนและการฝกงาน 
2.  สนองยุทธศาสตร 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   จัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยสงเสริมให 
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
2.1 ตัวบงชี้  :  KPI 11  ระดับคุณภาพของการจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย  โดยเนนผูเรียนเปน 
สําคัญ  ในการฝกทักษะวิชาชีพ มีการฝกปฏิบัติจริง เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ เต็ม
ตามศักยภาพ และพึงพอใจตอคุณภาพการสอน 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  : 

1)  ผลการปฏิบัติเพื่อใหเกิดคุณภาพครบทุกขอ ประกอบดวย 
1.1)  ผลการจัดการเรียนการสอนตรงกับแผนการจัดการเรียนรู 
1.2)  ผลการนิเทศการสอน 
1.3)  ผลการประเมินคุณภาพการสอน 
1.4)  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอน 
1.5)  การนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรียนรู 

2)  การจัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ รอยละ 75 ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด 
3.  หลักการและเหตุผล   

คุณภาพการเรียนการสอนเกิดจากความพอดีของ 2 สวนคือ ครูและผูเรียน ครูอยากสอน ผูเรียน
อยากเรียน โดยมีองคประกอบเพื่อใหเกิดคุณภาพ 5 ประการ 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

4.1  เพื่อใหการจัดการเรียนกรสอนตรงกับแผนการเรียนรูที่กําหนด 
4.2  เพื่อใหมกีารนิเทศการสอน 
4.3  เพื่อใหมกีารประเมินคุณภาพการสอน 
4.4  เพื่อใหมกีารประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการสอน 
4.5  เพื่อใหเกดิการพัฒนาการเรียนรูอยูตลอดเวลา 
4.6  เพื่อใหเกดิการจัดทําแผนแบบบูรณาการ 

5.  เปาหมาย  :  ดําเนินการพฒันาคุณภาพครบทุกขอ 
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6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  ครูจัดทําแผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชาที่สอน ปละ 200,000 บาท 
2.  ดําเนินการสอนตามแผนการสอน  
3.  นิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศ  
4.  ครูประเมินคุณภาพ การเรยีนดวย CV. หรือ อ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
5.  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการสอนของครู  
6.  นําผลการประเมินคุณภาพการสอนของครู และความพึงพอใจของ
นักศึกษา มาปรับปรุง กระบวนการเรยีนการสอนดวยวิธีตางๆ เชน การ
วิจัยในชัน้เรียน และอื่นๆ 

 

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 600,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีแผนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา 
2)  มีกระบวนการนิเทศการสอน 
3)  มีรายงานการประเมินคุณภาพการสอนทุกรายวิชา 
4)  มีรายงานสาํรวจความพึงพอใจของนกัศึกษาตอคุณภาพการสอน 
5)  มีการพัฒนาการเรียนการสอน 

7.2  ผลลัพธ (Outcome) 
1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอจํานวนมาก 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
 8.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

 8.2  งานหลักสูตรการเรียนการสอนและทวิภาค ี
 8.3  งานวัดผลและประเมนิผล 
 8.4  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  11  :  โครงการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 

 2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   จัดระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมและเพียงพอใน 
                                                          แตละสาขาวิชา 
2.4 ตัวบงชี้  :  KPI 13  ระดับคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอรใน 
                          แตละสาขาวิชา 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  อัตรานักศึกษาตอเครื่องคอมพิวเตอรในการสอน 1: 1 

3.  หลักการและเหตุผล   
การเรียนการสอนมีการใชคอมพิวเตอรในหลายรายวิชาทุกสาขาวิชาชีพ รวมทั้งทักษะการใช

คอมพิวเตอร เปนทักษะที่จําเปนในการทํางานในปจจุบัน นักศึกษาทุกคนตองใชคอมพิวเตอรเปน ทําให
จําเปนตองจัดหาคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการเรียนการสอน 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

มีอัตราสวนของนักศึกษาตอคอมพิวเตอร  1:1  ในการเรยีนการสอน 
5.  เปาหมาย  :  ทุกสาขาวิชา 
6.  การดําเนินการ 
   

กิจกรรม งบประมาณ 
1.  สํารวจความตองการ ความจําเปนในการใชคอมพิวเตอร จํานวนหองเรยีน

คอมพิวเตอร 6 หองเรียน 
2.  วางแผนจดัหาคอมพิวเตอรใหครบทุกสาขาวิชา จํานวนคอมพวิเตอร 240 

เครื่อง 
3.  จัดหา และประเมินผล งบประมาณ 4,800,000 

บาท 
รวมงบประมาณป 2552 – 2554 4,800,000 บาท 

 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  อัตราสวนนักศึกษาตอคอมพิวเตอรในการเรียน T : T 
  7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 
   1)  นักศกึษามคีุณภาพไดมาตรฐาน 
   2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 

8.1  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 
8.2  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
8.3  งานพัสด ุ
8.4  งานแผนงบประมาณ 
8.5  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  12  :  โครงการจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณในการฝกงาน 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาให 
                                                 เหมาะสมกบัสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ  
                                                 และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
2.4 ตัวบงชี้  :  KPI 14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน 
                       หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบรกิาร โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏบิัติงาน เหมาะสมกับวิชา 
                       ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  อยูในระดับดี 

3.  หลักการและเหตุผล   
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณการฝกงาน มีสวนสําคัญยิ่งตอการเรียนการสอนดานวิชาชีพ ตอ

คุณภาพการเรียน เพราะเครื่องมืออุปกรณเหลานี้เปนทักษะพื้นฐานใหกับนักศึกษา ใหสามารถรับการ
ถายทอดทักษะที่สูงขึ้นไปได 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

มีจํานวนครุภณัฑ เครื่องมือ อุปกรณที่เปนพื้นฐานของทกุแผนกวิชาครบ 
5.  เปาหมาย  :  จัดหาเครื่องมือเครื่องจักใหครบตามมาตรฐานขั้นต่ําทุกสาขาวิชา 
6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.สํารวจสภาพปจจุบัน ความตองการของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ 
และจัดงบประมาณทุกสาขาวิชา 

10,000,000 บาท 

  2.สํารวจสภาพปจจุบัน ความตองการหองทดลองในสาขาวิชาตางๆ  
และจัดของบประมาณ จดัหาเครื่องมือ อุปกรณ ประจําหองทดลอง 

10,000,000 บาท 

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 20,000,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  ไดเครื่องจกัร เครื่องมือ อุปกรณพื้นฐานครบในทุกสาขาวิชา 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 

8.1  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
8.2  งานแผนงบประมาณ 
8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  13  :  โครงการจัดสรางศูนยวิทยบริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควา 
                                                  ใหเหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศกึษา สถานประกอบ  
                                                  การ และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
2.4 ตัวบงชี้  :  KPI 14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน 
                       หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบรกิาร โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏบิัติงาน เหมาะสมกับวิชา 
                       ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  อยูในระดับดี 

1)  การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝกงาน 
2)  การจัดศูนยวิทยบริการ 
3)  การจัดครุภัณฑและอุปกรณ 

3.  หลักการและเหตุผล   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เปนอาคารที่เปนทั้งศูนยวิทยบริการของวิทยาลัย และเปน

อาคารจัดการเรียนการสอนในทุกระดับจนถึงปริญญาตรีสายปฏิบัติการของวิทยาลัย 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

จัดสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา ขนาด 8 ช้ัน  เพื่อใชเปนศนูยกลางของการจัด
การศึกษาจนถึงปริญญาตรี 
5.  เปาหมาย  :  อาคารวิทยบริการ  1  หลัง 
6.  การดําเนินการ 
   

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.จัดทําแผนของบประมาณ จัดสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา      

8 ช้ัน  ประกอบดวย หองสมดุ หองศูนยคอมพิวเตอร หองจัดนิทรรศการ  
หองประชุมอบรมสัมมนา หองชมภาพยนตร  หองสํานักงาน หองเรยีน 

52,000,000 บาท 

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 52,000,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีศูนยวิทยบริการโดยเฉพาะ 
2)  มีพื้นที่จดักจิกรรมที่สําคัญ เชน หองสมุด หองอินเตอรเน็ต หองแสดงนิทัศการ  
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หองอบรมสัมมนา หองชมภาพยนตร หองเรียน หองสํานกังาน 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
 8.1  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
 8.2  ฝายบริหารทรัพยากร 
 8.3  งานแผนงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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1.  โครงการที่  14  :  โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน  และโรงฝกงาน 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   จัดสถานที่เรียน สถานที่ฝกปฏิบัติงาน สถานที่ศึกษาคนควาให 
                                                   เหมาะสมกบัสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ  
                                                   และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
2.1 ตัวบงชี้  :  KPI 14  ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรียน อาคารประกอบหองเรียน 
                       หองปฏิบัติการ ศูนยวิทยบรกิาร โรงฝกงาน พื้นที่ฝกปฏบิัติงาน เหมาะสมกับวิชา 
                       ที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และเกดิประโยชนสูงสุด 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  อยูในระดับดี 

1)  การจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ และโรงฝกงาน 
2)  การจัดศูนยวิทยบริการ 
3)  การจัดครุภัณฑและอุปกรณ 

3.  หลักการและเหตุผล   
อาคารเรียน โรงฝกงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นๆ คือ หัวใจของการเรียนการสอน พื้นที่แหงนี้จึง

จําเปนตองไดรับการจัดหาใหเพียงพอและมีการซอมบํารุงสิ่งที่มีอยูใหสามารถใชงานไดนาน 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 

4.1  จัดสรางอาคารปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส ขนาด 4 ช้ัน ตอจากอาคารเดิม จํานวน 1 หลัง 
4.2  จัดสรางอาคารปฏิบัติการชางไฟฟา ขนาด 4 ช้ัน ตอจากอาคารเดิม จํานวน 1 หลัง 

5.  เปาหมาย  :  อาคารปฏิบัติการ ชางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 1 หลัง 
           อาคารปฏิบัติการ ชางไฟฟากําลัง  จํานวน 1 หลัง 

6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.จัดสรางอาคารปฏิบัติการ ชางอิเล็กทรอนิกส 4 ช้ัน ตอจากอาคารเดิม 
เพื่อใหมพีื้นทีจ่ัดการเรียนการสอนเพียงพอ จํานวน 1 หลัง 

12,000,000 บาท 

  2.จัดสรางอาคารปฏิบัติการชางไฟฟา 4 ช้ัน ตอจากอาคารเดิม เพื่อใหมี
พื้นที่จัดการเรยีนการสอนเพยีงพอ จํานวน 1 หลัง 

12,000,000 บาท 

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 24,000,000 บาท 
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7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  ไดอาคารโรงฝกงาน ชางอิเล็กทรอนิกส  และชางไฟฟา  จํานวน  2 หลัง 

7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 
1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  ฝายแผนงานและความรวมมือ 
8.2  ฝายบริหารทรัพยากร 
8.3  งานแผนงบประมาณ 
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1.  โครงการที่  15  :  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย 
                                                          ความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 15  ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดลอม  
                          ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรูในสถานศึกษา 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :   จํานวนสาขาวิชาที่จัดรอยละ 70 ขึ้นไป 

3.  หลักการและเหตุผล   
การจัดการศึกษาวิชาชีพ เปนการจัดการศึกษาที่มีคาใชจายสูง การจัดการกับสิ่งแวดลอม ความ

ปลอดภัยตางๆ จึงเปนสิ่งจําเปนและตองดําเนินการ เพื่อใหเกิดเปนกิจนิสัยของผูเรียน เปนนิสัยที่สามารถ
ใชในการประกอบอาชีพได 
4.  วัตถุประสงค  (Objective) 
 จัดสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกดังนี ้

4.1  ปายเรืองแสงเตือนความปลอดภัย 
  4.2  ระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณปองกนัอัคคีภัย 
  4.3  แสดงการใชอุปกรณ วิทยุ อุปกรณ เครือ่งมือ เครื่องจักร 
  4.4  สถานที่จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมอื เครื่องจักร 
  4.5  การตรวจสภาพ การบํารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร 
  4.6  อุปกรณปฐมพยาบาล 
5.  เปาหมาย  :  จัดระบบความปลอดภัยไดครบทั้ง  6  ขอ 
6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.จัดหาอุปกรณ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปละ 50,000 บาท 
  2.จัดหาอุปกรณปองกันอัคคีภัย  
  3.ปรับปรุงการจัดเก็บวัสดขุองแตละสาขาวิชา  
  4.ปรับปรุงการปฐมพยาบาล  

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 150,000 บาท 
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7.  ผลผลิตของโครงการ 

7.1  ผลผลิต (Output) 
1)  ทุกโรงฝกงานมีการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกครบทั้ง 6 ขอ  
ตามลักษณะของแตละแผนกวิชา 

7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 
1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  ฝายบริหารทรัพยากร 
8.2  หัวหนาแผนกวิชาที่มีโรงฝกงาน 
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1.  โครงการที่  16  :  โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ในงานที่เกี่ยวของ 
                                                         อยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 16  รอยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ไดรับการพัฒนา  
                          ตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :   จํานวนบุคลากรรอยละ 90 ขึ้นไป 

3.  หลักการและเหตุผล   
บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนที่ทําหนาที่ตางๆ กัน เชน ครู เจาหนาที่ พนักงาน ลวนแลวตองไดรับ 

การพัฒนาดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหมีความสามารถในการทํางาน มีความสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  จดัอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาตอ ใหกบับุคลากรของวิทยาลัยตามหนาที่ในการทํางาน ไม
นอยกวา 20 ช่ัวโมง/คน/ป 
5.  เปาหมาย  :  บุคลากรทุกคนของวิทยาลยั 
6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม สัมมนา แขงขัน เพื่อพฒันาบุคลากร ปละ 50,000 บาท 

รวม 1,500,000 บาท 
  2.จัดอบรมสัมมนา นิทรรศการ ภายในวิทยาลัย ปละ 500,000 บาท 

รวม 1,500,000 บาท 
  3.สงเสริมการศึกษาตอของบุคลากร  

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 3,000,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  บุคลากรของวิทยาลัย ไดรับการพัฒนาตามหนาที่ไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง/คน/ป 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 

8.1  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 
8.2  งานบุคลากร 
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1.โครงการที่  17  :  โครงการรวมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาวิชาชีพ ระดับ ปวช ปวส. และ
ปริญญาตรี 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   ระดมทรพัยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษารวมกัน 
                                                  จัดการศึกษาทั้งในระบบ ทวิภาคี อยางมปีระสิทธิภาพ 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 18  จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษารวมกับสถานศกึษา  
                       จัดการศึกษาระบบทวภิาคีและระบบปกต ิ
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :   มากกวา  14  แหง 

3.  หลักการและเหตุผล   
การจัดการศึกษาวิชาชีพ มีความจําเปนที่ตองจัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการในรูปแบบ

ตางๆ เพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการศึกษา เพราะคุณภาพคือ ความพึงพอใจของผูใช 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  จัดการศึกษารวมกับสถานประกอบการ จํานวนมากกวา 14 แหง 
5.  เปาหมาย  :  สถานประกอบการในเขตจังหวดันครราชสีมาและยานอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.สํารวจสถานประกอบการที่รวมมือกับวิทยาลัย ปละ 100,000 บาท 
  2.จัดกิจกรรมความมือจัดการฝกงาน จัดการศึกษารวมกัน  
  3.เชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอนในวิทยาลัย  
  4.ประเมินผล  

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 3,000,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีสถานประกอบการรวมจัดการศึกษากบัวิทยาลัย จํานวน 15 แหงขึน้ไป 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 
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8.     ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
8.2  งานหลักสูตรการเรียนการสอนและทวิภาค ี
8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  18  :  โครงการตรวจสารยาเสพติดนักศึกษา 
2.   สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  สรางเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   ปองกันยาเสพติด 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 23  จํานวนครั้งของการจัดบริการตรวจสารเสพติดใหกับผูเรียน 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :   ตรวจอยางนอย 1 คร้ัง/ป หรือมีนักศึกษาไดรับการตรวจรอยละ 90 

3.  หลักการและเหตุผล   
ส่ิงเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดเปนอันตรายตอเยาวชนเปนอยางมาก ประเทศชาติไดสูญเสีย

เยาวชนในปหนึ่งเปนจํานวนไมนอย เนื่องจากยาเสพติด และสรางปญหาใหกับสังคมอีกดวย การตรวจ
สารเสพติดนักศึกษา ถึงแมจะเปนวิธีการที่ไมสามารถปองกันไดทั้งหมด แตก็เปนวิธีการที่ไดผลในระดับ
หนึ่ง 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  จัดการตรวจสารเสพติดอยางนอย 1 คร้ัง/ป 
5.  เปาหมาย  :  นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 90  ไดรับการตรวจสารเสพติด 
6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.จัดการตรวจสารเสพติด ดวยการตรวจรางกาย เชน ตรวจมานตา 
น้ําหนกั แขน มือ ผิวหนัง ล้ินและอื่นๆ 

ปละ 20,000 บาท 

  2. ตรวจปสสาวะดวยน้ํายา ปละ 100,000 บาท 
รวมงบประมาณป 2552 – 2554 360,000 บาท 

 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  นักศกึษาไดรับการระวังปองกัน การตดิสารเสพติด 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 
8.2  งานปกครอง 
8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  19  :  โครงการศึกษาพฤติกรรมการออกกลางคันของนักศึกษา 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษามุงเนนคุณภาพ 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  สรางเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :   เพื่อใหเกิดการจัดทําระบบการดูแลใหคําปรึกษา 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 23  รอยละของผูเรียนที่ออกกลางคัน 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :   นอยกวารอยละ 31 

3.  หลักการและเหตุผล   
การออกกลางคันของนักศึกษา ที่ออกดวยสาเหตุตางๆ ขอมูลของการสํารวจ นํามาสูการจัดทํา

กระบวนการชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษามากขึ้น 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  เพื่อใหจํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง 
4.2  เพื่อสรางรูปแบบการชวยเหลือนักศกึษา 

5.  เปาหมาย  :  นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา 
6.  การดําเนินการ 
   

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.ตรวจสอบจํานวนนักศกึษาจริง คิดนกัศึกษาที่มีคุณสมบัติไมครบใหคัดออก ปละ 30,000 บาท 
  2.ตรวจสอบนักศึกษาที่ไมประสงคเขาเรียนในวิทยาลัย ใหคัดออก  
  3.จัดทําแบบใหนกัศึกษาตอบในกรณีที่นกัศึกษามาขอลาออก หรือสอบถามจาก
เพื่อนบาน หรือเพื่อนักศึกษา และวิธีอ่ืนๆ เพื่อหาสาเหต ุ

 

  4.ทํารายงาน  
รวมงบประมาณป 2552 – 2554 90,000 บาท 

 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  จํานวนนกัศึกษาที่ออกกลางคันลดลง 
2)  มีระบบการชวยเหลือนักศึกษาที่เหมาะสม 

7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 
1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 
8.2  งานแนะแนวการศกึษา 
8.3  งานทะเบยีน 
8.4  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  20  :  โครงการสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษา 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  สรางเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose)  :  จัดกิจกรรมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม การปรับปรุง 
                                                  บุคลิกภาพ และมนษุยสัมพันธ 
2.4 ตัวบงชี้  :  KPI 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมทีส่งเสริมดานวชิาการ คุณธรรม 
                       จริยธรรม คานิยมที่ดีงามในวทิยาลัย 

       KPI 2 รอยละของผูเรียนที่สามารถประยุกตหลักการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
                มาใชแกปญหาในทางปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  สาขาวิชาที่ดําเนนิงานรอยละ 80 จํานวนนักศึกษารอยละ75 ขึ้นไป 
3.  หลักการและเหตุผล   

การจัดกิจกรรมทางวิชาการ อาจจัดกิจกรรมไดหลากหลาย เพื่อใหเกิดการเพิ่มพูน ความรู ทักษะ 
ในทางวิชาชีพ สรางประสบการณทางวิชาการใหกับนักศึกษา 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  ใหมีกจิกรรมทางวิชาการทุกภาคเรียน ทุกแผนกวิชา 
4.2  นักศึกษาของแผนกวิชาไดรวมกจิกรรมพัฒนาทางวชิาการ 

5.  เปาหมาย  :  ทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
1.ทุกแผนกวิชาจัดโครงการสงเสริมวิชาการเฉพาะแตละสาขาวิชา ปละ 100,000 บาท 

  2.ทุกแผนกวชิารวมในโครงการที่สงผลงานวิชาการของวิทยาลัย เชน     
การแขงขันทักษะวิชาชีพ นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั การแสดง
โครงงานวิทยาศาสตร โครงงานวิชาชีพ บริการวิชาชีพ และอ่ืนๆ 

 

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 90,000 บาท 
 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาทางวิชาการทุกแผนกวชิา 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
8.2  หัวหนาแผนกวิชา 
8.3  หัวหนางานที่เกีย่วของ 
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1.  โครงการที่  21  :  โครงการสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อความกาวหนาขององคกร 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  สรางเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose) :   จัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่สงเสริมดานการอนุรักษ 
                       ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม ประเพณี และทํานบุํารุง ศิลปวัฒนธรรม 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  จํานวนสาขาวิชารอยละ 80 

3.  หลักการและเหตุผล   
การสั่งสอนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เปนหนาที่ของเยาวชน เปนการสรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศชาติ ที่สําคัญยิ่ง 
การอนุรักษส่ิงแวดลอม เปนการสรางจิตสํานึกของการใชทรัพยากรรวมกันของประชาชน เปนการ

สรางเสริมจิตสาธารณะใหกับนักศึกษา 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  มีกิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทุกแผนกวิชา 
4.2  มีกิจกรรมการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทุกแผนกวิชา 

5.  เปาหมาย  :  ทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
6.  การดําเนินการ 
   

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.ทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ปละ 50,000 บาท 

  2.ทุกสาขาวิชารวมในกิจกรรมวิทยาลัยทีจ่ดัสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี

ปละ 300,000 บาท 

  3.จัดหารถตูเพื่อใชในกิจกรรม 1 คัน 1,100,000 บาท 
รวมงบประมาณป 2552 – 2554 2,150,000 บาท 

 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีกิจกรรมสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี ทกุแผนกวิชา 
2)  มีกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทุกแผนกวิชา 

7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 
1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 
8.2  งานกิจกรรม 
8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  22  :  โครงการบริการวิชาชีพสูชุมชน 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  อาชีวศึกษาพัฒนา 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  บริการวิชาชีพสูสังคม 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose) :   ใหบริการวิชาชีพกับประชาชน 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 27  จํานวนและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาชีพและ 
                        สงเสริมความรูในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินและกิจกรรม/โครงการฝกทักษะ 
                        วิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพของประชาชน 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  12 กิจกรรม/ป 

3.  หลักการและเหตุผล   
การบริการวิชาชีพใหกับชุมชน  เปนการฝกฝนใหนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยรูจักเสียสละ

เพื่อประโยชนของสวนรวม นอกจากนั้นยังเปนการประชาสัมพันธใหชุมชนสังคมโดยทั่วไปรูจัก
สถานศึกษาดีขึ้น เปนการแสดงใหเห็นวาสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมดวย 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  ใหบริการวิชาชีพแกชุมชน 
4.2  ฝกอบรมวิชาชีพแกชุมชน 

5.  เปาหมาย  :  ทุกแผนกวิชารวมกันไมนอยกวา 12 โครงการ/ป 
6.  การดําเนินการ 
   

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.จัดทําโครงการบริการวิชาชีพใหกับชุมชน เชน โครงการรวมดวยชวย
ประชาชน FIX IT CENTER จัดซอมแซมสาธารณประโยชนและอืน่ๆ 

ปละ 500,000 บาท 
รวม 1,500,000 บาท 

  2.จัดทําโครงการอบรมวิชาชีพแกชุมชน เชน 108 อาชีพ ไบโอดีเซล และ
อ่ืนๆ  

ปละ 100,000 บาท 
รวม 300,000 บาท 

  3.จัดหารถบรรทุก 6 ลอ 1 คัน 800,000 บาท 
รวมงบประมาณป 2552 – 2554 2,600,000 บาท 

 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  มีโครงการบริการวิชาชีพและฝกอบรมแกชุมชน ไมนอยกวา 12 โครงการ/ป 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 
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8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาการศึกษา 
8.2  งานโครงการพระราชดาํริและโครงการพิเศษ 
8.3  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.  โครงการที่  23  :  โครงการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจัย และโครงงาน 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ การวิจัย ในทุกสาขาวิชา 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose) :   พัฒนานวตักรรม ส่ิงประดิษฐ การวจิัย โครงงานในทกุสาขาวิชา 
                                                  และเผยแพรผลงานสูสังคม 
2.4 ตัวบงชี้  :  KPI 29 จํานวนนวตักรรม ส่ิงประดิษฐ งานวิจยั และโครงงานที่นําไปใช 
                       ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การประกอบอาชีพ หรือการพัฒนา 
                       ชุมชน ทองถ่ิน ประเทศ จึงนําไปสูการแขงขันในระดับชาติ 

       KPI 31 จํานวนครั้งและชองทางเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม 
                ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยและโครงงานที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 
                ชุมชน สังคม ประเทศชาต ิ

2.5  เปาหมายตวับงชี้  :   
1)  จํานวนผลงานสาขาวิชาละไมนอยกวา 10 ผลงาน/ป 
2)  การเผยแพรผลงานไมนอยกวา 4 คร้ัง/ป 

3.  หลักการและเหตุผล   
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ การวิจัย และโครงงานของนักศึกษา เปนการบูรณาการความรู ทักษะ 

เทคโนโลยี สภาพแวดลอม และอื่นๆ อีกออกมาเปนชิ้นงาน จึงถือไดวาเปนเรื่องที่สมควรสนับสนุนใหมี
ขึ้นในสถานศึกษาเปนอยางยิ่ง เพื่อเปนการพัฒนานักศึกษาใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคอยางสมบูรณ 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  สงเสริมนวัตกรรม เชน หุนยนต พลังงานทดแทน 
4.2  สงเสริมสิ่งประดิษฐในทุกประเภท 
4.3  สงเสริมใหมีการทําวจิัยทั้งของครูและนักศึกษา 
4.4  สงเสริมใหมีโครงงานตางๆ 

5.  เปาหมาย  :   
5.1  ผลงานสาขาวิชาละ 10 ผลงาน/ป 

 5.2  ทําการเผยแพรไมนอยกวา 4 คร้ัง/ป 
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6.  การดําเนินการ 
   

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.กิจกรรมโครงงานของนักศึกษา ปละ 100,000 บาท 

รวม 300,000 บาท 
  2.กิจกรรมสิ่งประดิษฐ ปละ 200,000 บาท 

รวม 600,000 บาท 
  3.กิจกรรมหุนยนต ปละ 200,000 บาท 

รวม 600,000 บาท 
  4.งานวิจยั ปละ 200,000 บาท 

รวม 600,000 บาท 
  5.พลังงานทดแทน ปละ 100,000 บาท 

รวม 300,000 บาท 
รวมงบประมาณป 2552 – 2554 2,400,000 บาท 

 

7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  ไดผลงานสาขาวิชาละ 10 ผลงาน/ป 
2)  สงผลงานเขาประกวดแสดงในระดับตางๆ 4 คร้ัง/ป 

7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 
1)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 
2)  นักศกึษามงีานทํา ศึกษาตอ จํานวนมาก 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
8.2  งานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
8.3  งานวิจยัและประกันคณุภาพ 
8.4  หัวหนาแผนกวิชา 
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1.โครงการที่  24  :  โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรวิทยาลัย 
2.สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  ผูบริหารคือผูนําการเปลี่ยนแปลง 
2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมาภิบาล 
2.3  วัตถุประสงค (Purpose) :   บุคลากรของสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 33 รอยละของบุคลากรในสถานศึกษา ที่สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
                       มาตรฐานวิชาชีพไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  บุคลากรรอยละ 90 ขึ้นไป มีมาตรฐาน 
3.  หลักการและเหตุผล   

มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบดวย สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซ่ึงผูที่มีอาชีพ
ครูจะตองมีมาตรฐานและจําเปนตองมีการประเมินอยูเสมอ 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  ประเมินมาตรฐานของบุคลากรวิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมาทุกคน 
5.  เปาหมาย  :   
 5.1  บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาผานเกณฑประเมนไมนอยกวารอยละ 90 
6.  การดําเนินการ  
  

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของขาราชการ ปละ 10,000 บาท 
  2.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของพนักงานราชการ ปละ 10,000 บาท 
  3.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของครูอัตราจาง ปละ 10,000 บาท 
  4.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพของงานลูกจาง ปละ 10,000 บาท 

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 120,000 บาท 
 

7.ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  บุคลากรของวิทยาลัยผานเกณฑมาตรฐานอยางนอยรอยละ 90 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  สถานศึกษาไดรับความเชื่อถือจากสังคม 
2)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร 
8.2  งานบุคลากร 
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1.  โครงการที่  25  :  โครงการพัฒนาศูนยขอมูลของวิทยาลัย 
2.  สนองยุทธศาสตร  : 

2.1  ประเด็นยุทธศาสตร  :  ผูบริหารคือผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 2.2  กลยุทธที่ 2  :  พัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมาภิบาล 

2.3  วัตถุประสงค (Purpose) :   สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ดี มีการจัดการความรู 
2.4  ตัวบงชี้  :  KPI 34 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และการจดัการความรู 
                       ของสถานศึกษา 
2.5  เปาหมายตัวบงชี้  :  อยูในระดับด ี

3.  หลักการและเหตุผล   
ศูนยขอมูลเปนแหลงขอมูลของวิทยาลัยที่สามารถใชเปนขอมูลการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เปน

ขอมูลที่ใชในการประชาสัมพันธวิทยาลัย เปนแหลงของความรูตางๆ ที่ตองการเผยแพรแลกเปลี่ยนและ
เปนหลักของการพัฒนาวิทยาลัย การปรับปรุงพัฒนาศูนยขอมูลใหมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
4.  วัตถุประสงค  (Objective)   

4.1  พัฒนาขอมูลพื้นฐานเพือ่การตัดสินใจที่เปนปจจุบนั 
4.2  มีระบบการบริหาร จัดการขอมูลที่เหมาะสม และมีผูรับผิดชอบ 
4.3  มีระบบฐานขอมูลทั้งหมดที่ประสานกนัเปนเครือขายของสถานศึกษา 
4.4  มีการควบคุม ประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ มีการบริหารจัดการขอมูล 
4.5  มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการขอมูลอยางตอเนื่อง 

5.  เปาหมาย  :   
5.1  พัฒนาระบบศูนยขอมูลของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 

6.  การดําเนินการ 
   

กิจกรรม งบประมาณ 
  1.จัดทําระบบ Server ของศูนยขอมูล ปละ 200,000 บาท 
  2.จัดทําระบบการใหบริการขอมูล  
  3.จัดทําระบบการบํารุงรักษาขอมูล  
  4.จัดทําระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล  

รวมงบประมาณป 2552 – 2554 600,000 บาท 
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7.  ผลผลิตของโครงการ 
7.1  ผลผลิต (Output) 

1)  ศูนยขอมูลของวิทยาลัยไดรับการพัฒนาดําเนินการไดครบทุกดานตามวัตถุประสงค 
7.2  ผลลัพธ  (Outcome) 

1)  การบริหารงานของวิทยาลัยมีคุณภาพ 
2)  นักศกึษามคีุณภาพ ไดมาตรฐาน 

8.  ผูดําเนินโครงการ 
8.1  รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
8.2  งานศูนยขอมูลและสานสนเทศ 
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จุดแข็ง จุดออน 
  1.จํานวนนักศึกษามีจํานวนมากและมีแนวโนมที่
จะสูงขึ้น 

1.นักศึกษาสวนใหญมีฐาน  2  ทางเศรษฐกจิไมด ี

  2.นักศึกษาเปนที่ตองการของสถานประกอบการ 2.จํานวนขาราชการที่สูงอายุมีจํานวนมากและ
เกษยีณอายุราชการมาก 

  3.บุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะทํางานและมี 
ความกาวหนา 

3.อาคารเรียน ปฏิบัติการ ยังไมเพียงพอ 

  4.สถานที่ตั้งเหมาะสมและการคมนาคมสะดวก 4.พื้นที่ของวิทยาลัยยังตองการพัฒนาใหใช
ประโยชนใหคุมคา 

  5.วิทยาลัยตั้งมานานมีช่ือเสยีงเปนทีย่อมรับของ
สังคม ชุนชน 

5.ยังขาดอาคารใหบริการตางๆ เชน หองทดลอง
วิศวกรรม ศูนยวิทยบริการ 

 6.เครื่องมือ และอุปกรณที่มอียูมีอายุการใชงาน
นาน ตองการจัดหาใหม 

 7.ขาดบุคลากรที่ทําหนาที่ครูและเจาหนาที่ตองจาง
จํานวนมาก 

โอกาส อุปสรรค 
  1.มี พรบ. การอาชีวศึกษาทาํใหโอกาสเปดสอนใน
ระดับปริญญาได 

1.พรบ. การอาชีวศึกษา ยังไมดําเนินการครบถวน 

  2.ชุมชน สังคม ใหการสนับสนุนมาก 2.กฎหมายการจํากัดจํานวนขาราชการ ทําให
วิทยาลัยขาดแคลนครู เจาหนาที่มาก 

  3.ความตองการบุคลากรของตลาดแรงงานมีสูง 3.คานิยมของประชาชน นยิมเรียนสายสามัญ
มากกวาสายอาชีพ 

 

 
 
 
 
 


