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สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ประวัติวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
เดิมเปนโรงเรียนที่เรียกวา “ โรงเรียนประถมชางไม ” โรงเรียนนี้เปนแผนกหนึ่งของโรงเรียน
ประชาบาลวัดสระแกว ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รับนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เพื่อเรียนตอในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และประถมศึกษาปที่ 6 วิชา ที่เรียนมี
วิชาชางไมและวิชาสามัญ เมื่อแรกตั้งโรงเรียนดํารงอยูดวยเงินการประถมศึกษา นักเรียนสอบไลได
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นับวาจบชั้นประถมอยางสมบูรณ
พ.ศ.2480 ไดมีการเปลี่ยนแผนการศึกษาใหม จึงแยกการเรียนการสอนเปนเอกเทศแตยังคงทําการ
สอนอยูในสถานศึ กษาเดิมคือบริเวณโรงเรีย นวัดสระแกว ปจ จุบันและสอนตามหลัก สูตรฉบับ สัง เขปของ
กระทรวงธรรมการตลอดมา
พ.ศ.2481 ทางราชการไดจัดตั้งโรงเรียนอาชีพการชางประเภทตาง ๆ ขึ้นทุกจังหวัดเพื่อสงเสริม
อาชีพการชางใหเจริญรุงเรืองขึ้น และทางราชการมีความจําเปนตองจัดการศึกษาประเภทนี้ใหเปนปกแผน
จึงไดสั่งยุบโรงเรียนประถมชางไมเดิมเสีย และตั้ง “โรงเรียนประถมอาชีพชางไม”ขึ้น ยายที่ตั้ง โดยใชสถานที่
ของโรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมาเดิม และไดยายโรงเรียนเกษตรกรรมนครราชสีมา ไปอยูที่อําเภอสีคิ้ว
(โรงเรียนประถมอาชีพชางไม) เปนสถานที่ตั้งในปจจุบัน โรงเรียนนี้ขึ้นตรงตอจังหวัดนครราชสีมา และทํา
การเปดเรียน ณ สถานศึกษาแหงใหม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481
พ.ศ.2482 โรงเรียนประถมอาชีพชางไม เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนชางไมนครราชสีมา”
รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาตอนตนปท่ี 1 (แผนกชางไมฝมือ)
และตอมาโรงเรียนเปดทําการสอนในระดับชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนกชางไมปลูกสราง)
หลักสูตร 3 ป โดยรับนักเรียนที่สอบไลไดชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน (แผนกชางไมฝมือ)
และสอบไลไดชั้น ม.3 (ป.6 ปจจุบัน) เขาเรียนตอในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายปที่ 1 (แผนกชางไมปลูก
สราง) เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
พ.ศ.2499 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหมจากโรงเรียนชางไมนครราชสีมาเปน“โรงเรียนการชางนครราชสีมา”
พ.ศ.2501 โรงเรียนไดรับอนุญาตใหเปดการสอนในระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
(แผนกชางไมและกอสราง) หลักสูตร 3 ป โดยรับนักเรียนที่สอบไลไดชั้นประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง
ปที่ 1 (แผนกชางไมและกอสราง)
พ.ศ.2502 โรงเรียนไดรับความชวยเหลือจากองคการสนธิสัญญาปองกันภูมิภาค เอเชียตะวันออก
เฉียงใต(สปอ.หรือซีโต)ใหโรงเรียนอยูในโครงการฝกชางฝมือ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลิตชางฝมือ
ในระดับกลาง ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานอุตสาหกรรม โดยชวยเหลือ
ทั้งในดานการเงิน อุปกรณการสอน และเครื่องมือเครื่องจักรตาง ๆ ดังนั้นโรงฝกงานชางไมจึงถูกดัดแปลง
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

2

ตามโครงการนี้ใหเปนโรงฝกงานที่สามารถใชอุปกรณหรือเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชไฟฟาได
พ.ศ.2504 กรมอาชีวศึกษาไดเปดรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาศึกษาตอ
ในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกตางๆ คือ ชางกอสราง ชางไฟฟา ชางวิทยุและโทรคมนาคม
ชางกลโรงงาน ชางยนตและชางเชื่อมและโลหะแผน 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
ที่เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาเขต 2 และเปดรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เพื่อเขาศึกษาตอในแผนกวิชาชางไฟฟา ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ชางเครื่องมือกล และชางเชื่อมและโลหะแผน
หลักสูตร 2 ป เมื่อสําเร็จแลวรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการไดแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขตออกจากกัน
โดยวิ ท ยาลัย อาชีว ศึก ษาวิ ท ยาเขต 2 เป น วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษานครราชสี มาจนถึ ง ป จ จุ บั น สว นวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษาวิทยาเขต 1 เปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยชางอุตสาหกรรมนครราชสีมา” ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2521
พ.ศ.2522 กระทรวงศึกษาธิการไดเปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยชางอุตสาหกรรมนครราชสีมา
เปน “วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา” ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2522 มาจนถึงปจจุบัน
พ.ศ.2523 กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นสมควรขยายการอาชีวศึกษาใหแพรหลายยิ่งขึ้น
เพื่ อเปด โอกาสใหผูสํา เร็จ การศึกษา ระดับ ประกาศนี ย บัตรวิ ชาชีพ (ปวช.) ได มีโ อกาสศึกษาต อสูง ขึ้น จึ งให
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปดสอนแผนกวิชาชางยนต ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ.2524 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา เห็นสมควรปรับปรุงขยายอาชี วศึกษา เพื่อเปดโอกาสให
ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ(ม.ศ.5) ไดมีโอกาสศึกษาตอสูงขึ้น ใหวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมาเปดสอนแผนกวิชาเทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา และสาขาวิชา
เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
พ.ศ.2527 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
พ.ศ.2528 กรมอาชีวศึกษาไดดําเนินการคัดเลือกใหวิทยาลัยเทคนิ คนครราชสีมาไดรับคัดเลือกเป น
“สถานศึกษาดีเดน ประเภทชางอุตสาหกรรม” ประจําปการศึกษา 2528
พ.ศ.2540 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล และแผนกวิชา
พณิชยการ เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล และแผนกวิชา
โยธา
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พ.ศ.2542 กระทรวงศึกษาธิการไดคัดเลือกให วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ไดรับรางวัล “สถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน” ประจําปการศึกษา 2542
พ.ศ.2551 เปดสอนระดับประกาศนีย บัตรวิช าชีพ (ปวช.) และระดับ ประกาศนี ยบัตรวิช าชีพ ชั้น สูง
(ปวส.) แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส
พ.ศ.2554 กระทรวงศึกษาธิการไดคัดเลือกให วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ไดรับรางวัล
“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจําปการศึกษา 2554 และผานเกณฑ “การประเมินคุณภาพภายนอก
เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาดานการอาชีวศึกษารอบสาม” จากสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในระดับ “ดี”
พ.ศ.2558 กระทรวงศึกษาธิการไดคัดเลือกให วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ไดรับรางวัล
“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจําปการศึกษา 2558กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุง
ขยายอาชีวศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ไดมีโอกาสศึกษา
ตอสูงขึ้น จึงใหวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีหรือ สายปฏิบัติการ(ทลบ.)
มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา(ตอเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต(ตอเนื่อง)
พ.ศ.2562 ผา นเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาดา นอาชีวศึกษา
รอบสี่

2. สถานที่ตั้งวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาปจจุบัน ตั้งอยูเลขที่ 508 ถนนสุรนารี ตํา บลในเมือง อํา เภอเมื อง
จังหวัดนครราชสีมา 30000 มีพื้นที่ 42 ไร 0 งาน 68 ตารางวา แบงเปน 2 แปลงคือแปลงเนื้อที่ 38 ไร
0 งาน 12 ตารางวา ที่ตั้งอาคารเรียน โรงฝกงาน หอประชุม และหอสมุดวิทยาลัย แปลงเนื้อที่ 4 ไร 0 งาน
56 ตารางวา เปนที่ตั้งบานพักครู บริเวณหลังโรงแรมศรีพัฒนา
จัดการศึกษา 2 ประเภทวิชา คือ อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)
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3. ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1.นายวัฒนา
2.นายขาว
3.นายจรูญ

รัตนวิเศษ
อาจสูงเนิน
อุตกฤษฎ

4.นายทวีวัฒน
5.นายประสิทธิ์
6.นายวิเชียร
7.นายศุภร
8.นายพินิจ
9.นายอุดม
10.นายพิษณุ
11.นายพิสิษฐ

อยูทวี
พรอมมูล
บุญเลิศ
บุญเนาว
ศุภวัฒน
ไชยเดชาธร
จงไพบูลยสวัสดิ์
เนาวรังษี

12.นายสืบพงษ
13.นายมานะ
14.นายวีระชัย
15.นายธนภัทร

รักษาทรัพย
ดวงทวี
ไตรศักดิ์
แสงจันทร

1 สิงหาคม 2481 – 31 มกราคม 2484
1 กุมภาพันธ 2484 – 7 มกราคม 2491
8 มกราคม 2491 – 11 สิงหาคม 2510
1 เมษายน 2514 – 30 กันยายน 2521
12 สิงหาคม 2510 – 31 มกราคม 2514
1 ตุลาคม 2521 – 7 ตุลาคม 2528
8 ตุลาคม 2528 – 30 มิถุนายน 2532
1 กรกฎาคม 2532 – 30 กันยายน 2539
26 พฤศจิกายน 2539 – 23 กันยายน 2541
9 พฤศจิกายน 2541 – 25 พฤศจิกายน 2545
2 ธันวาคม 2545 – 1 สิงหาคม 2546
5 สิงหาคม 2546 – 15 ธันวาคม 2547
3 พฤศจิกายน 2551 – 30 กันยายน 2552
15 ธันวาคม 2547 – 30 กันยายน 2550
22 ตุลาคม 2550 – 30 ตุลาคม 2551
25 พฤศจิกายน 2552 – 30 กันยายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562 – ปจจุบัน

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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4. จํานวนนักศึกษาแตละสาขาวิชา
จํานวนนักเรียน – นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
สาขาวิชา
ชางยนต
ชางกลโรงงาน
เขียนแบบเครื่องกล
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคนิคการผลิต
ชางเชื่อมโลหะ
ไฟฟากําลัง
เครื่องทําความเย็นฯ
อิเล็กทรอนิกส
แมคคาทรอนิกส
กอสราง
สถาปตยกรรม
โยธา
พณิชยการ
รวม

ปวช.1
200
195
96
98
205
33
183
146
118
33
134
1,441

ปวช.2
165
164
83
68
164
144
92
86
32
95
1,093

ปวช.3
137
147
73
53
165
130
76
79
34
101
995

รวม
502
506
252
219
534
33
457
314
283
99
330
3,529

ปวส.1
226
83
152
184
64
241
28
191
149
91
70
165
1,644

ปวส.2
213
73
81
208
84
222
145
124
70
73
166
1,459

รวม รวมทั้งสิ้น
439
941
506
156
408
233
233
392
392
148
367
463
997
28
61
336
793
273
587
161
444
99
143
143
331
661
3,103 6,632

ขอมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 งานทะเบียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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5. จํานวนบุคลากร
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ป 2563
บุคลากร
ผูบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน
ครูตางชาติ
เจาหนาที่ธุรการ
รวม

จํานวน (คน)
5
112
3
5
6
108
1
66
306
ขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 งานบุคลากร

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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6. ผูบริหารปจจุบัน

นายธนภัทร แสงจันทร
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

นายไพฑูรย ธนพงศภากรณ
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

นายปณณทัต เพียรการ
ผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร

นายกรภัทร จุยยิ้ม
รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายอลงกรณ วัฒนสุข
รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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7. ผังโครงสรางการบริหารงาน
ผูอํานวยการวิทยาลัย
รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารทรัพยากร

รองผูอํานวยการ
ฝายแผนงานและความ
รวมมือ

รองผูอํานวยการ
ฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนและงบประมาณ

งานปกครอง

งานบุคลากร

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานการเงิน
งานบัญชี

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ

งานพัสดุ

งานศูนยขอ มูลสารสนเทศ

งานทะเบียน
งานอาคารสถานที่

งานสงเสริมผลิตผลการคาและ
ประกอบธุรกิจ

งานประชาสัมพันธ

งานความรวมมือ

งานแนะแนวอาชีพและ
การจัดหางาน
งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและ
บริการชุมชน

รองผูอํานวยการ
ฝายวิชาการ

งานวิทยบริการและ
หองสมุด
งานพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
งานวัดผลและ
ประเมินผล
งานอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกวิชา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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8. ขอมูลอาคารสถานที่
ลําดับที่
รายการ
1
อาคารอํานวยการ
(อาคาร 1)

สรางป
2512

2

อาคารเรียนแผนกพณิชย
การและแผนกแมคคาทรอ
นิกส(อาคาร 2)

2556

3

อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส
(อาคาร 3)

2525

4

อาคารแผนกไฟฟากําลัง
(อาคาร 4)

2530

5

โรงฝกงานแผนกชางยนต
(อาคาร 5)

2512

งปม.ที่สราง
ลักษณะอาคาร
1,565,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น ขนาด
กวาง 9.5 เมตร ยาว 84 เมตร เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
คอนกรีตเสริมเหล็ก และกระเบื้องลอนคู
เนื้อที่ปลูกสราง 756 ตารางเมตร
26,100,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้น พื้นที่ใช
สอย 3,000 ตารางเมตร ขนาดกวาง
11.50 เมตร ยาว 63 เมตร ผนังกออิฐ
ฉาบปูนหลังคาโลหะแผน
3,800,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้น ขนาด
กวาง 10 เมตร ยาว 36 เมตร เนื้อที่ปลูก
สราง 1,448 ตารางเมตร เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ฝากออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
4,678,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้น ขนาด
กวาง 10 เมตร ยาว 88 เมตร เนื้อที่ปลูก
สราง 1,920 ตารางเมตร เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ฝากออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
241,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
40.30 เมตร ยาว 63.50 เมตร พื้นที่ใช
สอย 2,559 ตารางเมตร เนื้อที่ปลูกสราง
2,559 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝากออิฐฉาบปูนครึ่งบนโครงเหล็ก
ติดกระจก หองเรียนชั้นสองพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหลังคาโครงเหล็กมุงโลหะแผน

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ลําดับที่
รายการ
สรางป
6
โรงฝกงานแผนกชา งยนต 2512
(โอเพนเชต)
(อาคาร 5)

7

โ ร ง ฝ ก ง า น แ ผ น ก ช า ง
กอสราง
(อาคาร 6)

2512

8

โรงฝ ก งานแผนกช า งกล
โรงงาน
(อาคาร 7)

2512

9

อาคารฝ ก งานแผนกช า ง
เทคนิคการผลิตและแผนก
ชางเขียนแบบเครื่องกล
(อาคาร 8)

2539

งปม.ที่สราง
ลักษณะอาคาร
74,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กวา ง 8 เมตร ยาว 30 เมตร เนื้อ ที่ป ลู ก
สราง 150 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝากออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หลังคาโครงเหล็กมุงโลหะแผน
344,500 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กวา ง 12 เมตร ยาว 50 เมตร เนื้อที่ปลูก
สราง 500 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝากออิ ฐฉาบปูนครึ่งบนโครงเหล็ก
ติดกระจก หองเรียนชั้นสองพื้น คอนกรีต
เสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็กมุงโลหะแผน
267,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กวา ง 16 เมตร ยาว 42 เมตร เนื้อที่ปลูก
สราง 380 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ ก ฝาผนั ง ก อ อิ ฐ ฉาบปู น ครึ่ ง บนโครง
เหล็ ก ติ ด กระจกห อ งเรี ย นชั้ น สองพื้ น
คอนกรีตเสริมเหล็ กหลังคาโครงเหล็กมุ ง
โลหะแผน
20,800,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้นแบบ กช.
ที่1 ,200 ขนาดกว า ง 20 เมตร ยาว 50
เมตร เนื้อที่ปลูกสราง 4,125 ตารางเมตร
เสาคอนกรีต เสริ มเหล็ก ฝาก ออิ ฐ ฉาบปูน
พื้น คอนกรี ต เสริ มเหล็ ก หลั ง คามุ ง โลหะ
แผน
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ลําดับที่
รายการ
10
อาคารฝกงานแผนกชาง
เชื่อมโลหะและแผนก
เทคนิคพื้นฐาน
(อาคาร 9)

สรางป
2541

11

หอประชุม โรงอาหาร
สหกรณฯ
(อาคาร 10)

2535

12

อาคารเรียนวิชาสามัญ
สัมพันธ หองสมุด และ
ศูนย เรียนรูดวยตนเอง
(Salf) (อาคาร 11)

2536

13

อาคารอเนกประสงค
(โรงยิงเนเซียม)
(อาคาร 12)

2550

14

หองอาหารครู
(อาคาร 13)

2512

งปม.ที่สราง
ลักษณะอาคาร
19,240,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้ น แบบ กช.
1200/40 ขนาดกวา ง 20.60 เมตร ยาว
56.50 เมตรพื้ น ที่ ใช ส อย 4,000 ตาราง
เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็กฝา กออิฐฉาบ
ปู น พื้ น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก หลั ง คามุ ง
โลหะแผน
6,477,769 อาคารคอนกรีตเสริ มเหล็กสองชั้น ขนาด
กวาง 16 เมตร ยาว 16 เมตร เสาคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก ฝาก อ อิ ฐ ฉาบปู น หลั ง คา
กระเบื้องลอนคู
19,700,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้น แบบเลขที่
35601 ขนาดกว า ง 10 เมตร ยาว 88
เมตร พื้นที่ใชสอย 4,215 ตารางเมตร เสา
คอนกรีตเสริม เหล็ก ฝากออิฐฉาบปูน พื้ น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาคอนกรีตเสริม
เหล็กและกระเบื้องลอนคู
บกศ.
อาคารชั้ น เดี ย ว ขนาดกว า ง 16.40 เมตร
ยาว 51.15 เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาผนั ง ก อ อิ ฐ ฉาบปู น พื้ น คอนกรี ต เสริ ม
เหล็ก หลังคาโลหะแผน
300,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กวาง 18.30 เมตร ยาว 16.50 เมตร พื้นที่
ปลู กสรา ง 295 ตารางเมตร พื้น ที่ใชส อย
228 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม เหล็ก
ฝากออิฐฉาบปูนกระจก พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ ก หลั ง คาคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และ
กระเบื้องลอนคู
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ลําดับที่
รายการ
15
อาคารงานพัสดุกลาง
(อาคาร 14)

สรางป
2531

16

อาคารสํานักงาน
ผูอํานวยการ(อาคาร 15)

2512

17

บานพักผูอํานวยการ
(อาคาร 16)

2512

18

บานพักรองผูอํานวยการ
(อาคาร 17)

2534

งปม.ที่สราง
ลักษณะอาคาร
บกศ. อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กวาง 12.30 เมตร ยาง 36.24 เมตร เนื้อ
ที่ปลูกสราง 547 ตารางเมตร พื้นที่ใชสอย
445 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝากออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กและกระเบื้อง
ลอนคู
124,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด
กวาง 12.30 เมตร ยาว 18.12 เมตร เนื้อ
ที่ปลูกสราง 286 ตารางเมตร พื้นที่ใชสอย
220 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝากออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กและกระเบื้อง
ลอนคู
119,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไมสองชั้น
ขนากวาง 20 เมตร ยาว 32 เมตร เนื้อที่
ปลูกสราง 288 ตารางเมตร พื้นที่ใชสอย
384 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาลางกออิฐฉาบปูน บนกระเบื้องแผน
เรียบ พื้นลางคอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นไม
หลังคากระเบื้องลอนคู
166,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไมสองชั้น
ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร เนื้อที่
ปลูกสราง 324 ตารางเมตร พื้นที่ใชสอย
435 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝากออิฐฉาบปูน ชั้นบนไมพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บนพื้นไม หลังคากระเบื้อง
ลอนคู
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ลําดับที่
รายการ
19
บานพักครูแบบแฝด
(อาคาร 18/1-7)

สรางป
2512

20

บานพักครูแบบเรือนแถว
(6 ครอบครัว)
(อาคาร 19)

2512

21

บานพักครูแบบเรือนแถว
หลังศนภ.(4 ครอบครัว)
(อาคาร 21)

2513

22

บานพักภารโรงแบบเรือน
แถว (ขางขางบานพักผอ.)
(4 ครอบครัว)
(อาคาร 22)

2539

23

บานพักภารโรงแบบเรือน 2540
แถว (4 ครอบครัว)
(อาคาร 23)

งปม.ที่สราง
ลักษณะอาคาร
60,000 อาคารไมชั้นเดียวใตถุนสูง จํานวน 7 หลัง
ขนาดกวาง 11 เมตร ยาว 16 เมตร เนื้อที่
ปลูกสราง 317 ตารางเมตร พื้นที่ใชสอย
500 ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอเสาไม ฝากระเบื้องแผนเรียบ พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม หลังคา
กระเบื้องลอนคู
119,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไมสองชั้น
ขนาดกวาง 7.50 เมตร ยาว 72 เมตร เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนตอเสาไม ฝากออิฐ
ฉาบปูน บนกระเบื้องแผนเรียบ พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม หลังคา
กระเบื้องลอนคู
54,000 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไม สองชั้น
ขนาดกวาง 13 เมตร ยาว 16 เมตร เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนตอไม ฝากออิฐ
ฉาบปูน ดานบนฝาไม พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก บนพื้นไมหลังคามุงสังกะสี
บกศ.
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไมสองชั้น
ขนาดกวาง 6.70 เมตร ยาว 70.70 เมตร
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเสาไม ฝากอ
อิฐฉาบปูน ดานบนกออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม หลังคา
กระเบื้องลอนคู
บกศ.
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไมสองชั้น
ขนาดกวาง 6.70 เมตร ยาว 70.70 เมตร
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาบนปูน ฝากอ
อิฐฉาบปูน ดานบนกออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม หลังคา
กระเบื้องลอนคู
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ลําดับที่
รายการ
24
อาคารศิษยเกา
วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา
(อาคาร 24)

สรางป
2551

25

หองงานบุคลากรและหอง
งานสวัสดิการ
(อาคาร 25)

2512

26

อาคารศูนยสงเสริมฯ
(อาคาร 26)

2537

27

โดมหนาเสาธง
(อาคาร 27)

2557

28

บานพักครูไมชั้นเดียว
(อาคาร 28)

2512

29

บานพักครูแบบเรือนแถว
(2 ครอบครัว)
(อาคาร 29)

2536

งปม.ที่สราง
ลักษณะอาคาร
2,000,000 อาคารคอนกรี ตเสริม เหล็ก ชั้ น เดีย ว
ขนาดกวาง 11.40 เมตร ยาว 20.08
เมตร เสาคอนกรีตเสริ มเหล็ก ฝากอ
อิ ฐ ฉาบปู น พื้ น คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
เนื้ อ ที่ ป ลู ก สร า ง 286 ตารางเมตร
พื้นที่ใชสอย 230 ตารางเมตร หลังคา
กระเบื้องลอนคู
56,500 อาคารคอนกรี ตเสริม เหล็ก ชั้ น เดีย ว
พื้นที่ปลูกสราง 121.40 ตารางเมตร
ขนาดกว า ง 4.67 เมตร ยาว 16.20
เมตร พื้ น ที่ใ ช ส อย 54 ตารางเมตร
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝากออิฐฉาบ
ปู นบนผนัง กระจก หลัง คากระเบื้อง
ลอนคู
- อาคารคอนกรีต เสริ ม เหล็ ก สามชั้ น
ขนาดกวาง 13.40 เมตร ยาว 36.40
เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนัง
กออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคากระเบื้องลอนคู
6,525,000 หลัง คามุง โลหะแผ น เสาโครงเหล็ ก
หลัง คาโค ง โลหะแผ น รี ด ลอนขนาด
กวาง 36 เมตร ยาว 42 เมตร
- อาคารไม ชั้ น เดี ย ว เสาไม พื้ น ไม
หลังคากระเบื้อ งลอนคูผนั งไมข นาด
กวาง 10.65 เมตร ยาว 12.10 เมตร
พื้นที่ใชสอย 88 ตรม.
- อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สองชั้ น
ขนาดกวาง 11.20 เมตร ยาว 16.40
เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
มุงกระเบื้องลอนคู ผนังกออิฐฉาบปูน
พื้นลางคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นบนไม
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ลําดับที่
รายการ
30
บานพักครูแบบเรือนแถว
(3 ครอบครัว)
(อาคาร 30)

สรางป
2536

งปม.ที่สราง
-

31

โรงจอดรถยนต
(อาคาร 31)

2540

-

32

หอสมุดวิทยบริการ
(อาคาร 33)

2557

9,089,000

33

หอพักครู (14 ครอบครัว)
(อาคาร 34)

2536

5,400,000

34

บานพักครูอาคารแบบ
เรือนแถว (หลังศรีฯ 6
ครอบครัว)(อาคาร 35)

2527

บกศ.

35

บานพักครูแบบเรือนแถว
หลังศรี(4 ครอบครัว)
(อาคาร 36)

2512

54,000

ลักษณะอาคาร
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สองชั้ น
ขนาดกวา ง 15.00 เมตร ยาว 16.15
เมตร เสาคอนกรีตเสริ มเหล็ก ผนังกอ
อิฐฉาบปูน พื้นลางคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นบนไม หลังคากระเบื้องลอนคู
อาคารชั้ น เดี ย วขนาดกว า ง 10.23
เมตร ยาว 16.24 เมตร พื้ น ที่ใชส อย
166 ตรม. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา
เหล็ ก ทอ กลม โครงหลั ง คาเหล็ ก มุ ง
ดวยกระเบื้องลอนคู
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สองชั้ น
ขนาด 24 เมตรx23 เมตร พื้นที่ใชสอย
1,088 ตรม. โครงหลังคาเหล็กมุงดวย
โลหะแผน
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสี่ชั้น ขนาด
กวาง 14 เมตร ยาว 27.30 เมตร เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝากออิฐฉาบปู น
พื้ น คอ น ก รี ต เสริ ม เ หล็ ก หลั ง ค า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สองชั้ น
ขนาดกวาง 9 เมตร ยาว 28.30 เมตร
เสาคอนกรีต เสริม เหล็ก พื้น คอนกรีต
เสริมเหล็ก บนพื้นไม หลังคากระเบื้อง
ลอนคู
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไมสอง
ชั้ น ขนาดกว า ง 7.50 เมตร ยาว 28
เมตร เสาคอนกรีตเสริ มเหล็ก ตอเสา
ไม ฝากออิฐฉาบปูน บนกระเบื้องแผน
เรี ยบ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้ น
ไมหลังคากระเบื้องลอนคู
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ลําดับที่
รายการ
36
บานพักครูแบบเรือนแถว
(หลังศรีฯ 3 ครอบครัว)
(อาคาร 37)

37

บานพักครูแบบเรือนแถว
(หลังศรีฯ 3 ครอบครัว)
(อาคาร 38)

สรางป
2535

งปม.ที่สราง
บกศ.

2535

บกศ.

ลักษณะอาคาร
อาคารคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก สองชั้ น
ขนาดกว าง 7.70 เมตร ยาว 23.00
เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ ก ผนั ง
ก อ อิ ฐ ฉาบปู น พื้ น คอนกรี ต เสริ ม
เหล็กบน พื้นไมหลังคากระเบื้องลอน
คู
อาคารคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก สองชั้ น
ขนาดกว า ง 15 เมตร ยาว 16.15
เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ ก ผนั ง
ก อ อิ ฐ ฉาบปู น พื้ น คอนกรี ต เสริ ม
เหล็ก บนพื้นไมหลังคากระเบื้องลอน
คู
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9. แผนผังวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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สวนที่ 2 ทิศทางของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1.วิสัยทัศน (VISION) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล

2.พันธกิจ (MISSION) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1.จัดการเรียนการสอน และฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งใน และตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชน
ไดจริง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.นโยบายวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
1.ผลิตนักศึกษาที่มีความรูทางดานวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ
2.พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ ใหพรอมในการจัดการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพตามหลักสูตรและความตองการของตลาดแรงงาน
3.พัฒนาและสนับสนุนระบบสารสนเทศ ทั้งในระบบการบริหารและการจัดการของวิทยาลัยฯ
4.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนนักศึกษาใหเปนคนดีของสังคม
5.สงเสริมพัฒนาบุคลากรในวิทยาลัยฯ ใหเปนผูมีความเปนเลิศในทางวิชาการและเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
6.จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเขาสูร ะบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด
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4.เปาประสงค
1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับ
ของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน และตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพื่อสรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิต
แกชุมชน สังคม
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการ
อาชีวศึกษา

5.เปาประสงคและตัวชี้วัด
เปาประสงค 1 ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนทีย่ อมรับของสังคม
ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของผูเรียนที่ผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอภาคเรียน
1.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ คุณลักษณะอันพึงประสงค
ของผูสําเร็จการศึกษา
เปาประสงค 2 ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของผูเรียนชั้นปสุดทายที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ
2.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํา การศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ
2.3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร ปวส.เทียบกับแรกเขา
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เปาประสงค 3 ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
ตัวชี้วัด
3.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของชุมชนที่มีตอ การบริการวิชาการ และวิชาชีพของสถานศึกษา
3.2 จํานวนครั้งของการออกใหบริการวิชาการ และวิชาชีพของวิทยาลัยจําแนกตามสาขาวิชา
ตอปการศึกษา
เปาประสงค 4 ครู และบุคลากรมีความเปนมืออาชีพ
ตัวชี้วัด
4.1 จํานวนสื่อการสอนของครูตอคนตอปการศึกษา
4.2 จํานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครูตอ คนตอปการศึกษา
4.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของครู
4.4 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับยกยอง เชิดชูเกียรติ ไดรับรางวัล
หรือทุนวิจัย
เปาประสงค 5 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
ตัวชี้วัด
5.1 รอยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับยกยอง เชิดชูเกียรติ หรือไดรับรางวัล
ดานคุณธรรมจริยธรรม
5.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ การจัดการเรียนการสอนของครู และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา
5.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
เปาประสงค 6 สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน และ
ตางประเทศ
ตัวชี้วัด
6.1 จํานวนทุนการศึกษาสําหรับผูเรียนตอปการศึกษา
6.2 จํานวนงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากหนวยงานภายนอกตอปการศึกษา
6.3 จํานวนสถานประกอบการที่เปนแหลงเรียนรูวิชาการ และวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
ตอปการศึกษา
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เปาประสงค 7. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของ
สาธารณชน
ตัวชี้วัด
7.1 จํานวนงานวิจัยของครู หรือบุคลากรทางการศึกษาตอคนตอปการศึกษา
7.2 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่เผยแพรตอสาธารณชน
7.3 รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ที่ไดรับรางวัลหรือถูกนําไปใชประโยชน
เปาประสงค 8 นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพื่อสรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตแกชุมชน สังคม
ตัวชี้วัด
8.1 จํานวนนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนตอปการศึกษา
8.2 รอยละของนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่เผยแพรสูสาธารณชน
8.3 รอยละของนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนที่สามารถนําไปใชประโยชนในชุมชน
และสังคม
เปาประสงค 9 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตัวชี้วัด
9.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพตนเอง
9.2 รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร
9.3 รอยละของครูที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน
9.4 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูปกครองที่มีตอสถานศึกษา
9.5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอผูเรียน
9.6 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม
แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
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เปาประสงค 10 สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการ
อาชีวศึกษา
ตัวชี้วัด
10.1 จํานวนรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติของสถานศึกษา
10.2 จํานวนสถานประกอบการที่ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษาตอปการศึกษา
10.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของสถานประกอบที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

6.ยุทธศาสตรและกลยุทธ

1.ยุทธศาสตร
1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
2.กลยุทธ
1.สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบปกติ และทวิภาคีรว มกับภาคีเครือขาย
ใหตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลง
2.ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
รวมกับสถานประกอบการเพื่อมุงสูสากล
3.สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเปนผูประกอบการโดยบูรณาการกับทุกภาคสวน
4.ปรับปรุงระบบดูแลชวยเหลือเชิงรุกโดยบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนใหผูเรียน
เขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียม
5.สรางเสริมความตระหนัก ความรูเทาทัน และภูมิคุมกัน ดานสังคม และเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
6.สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมตามแนวคิด PDCA อยางเปนระบบ
โปรงใส และตรวจสอบได เพือ่ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูสากล
7.สงเสริมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ทีส่ ามารถนําไปใชไดจริง
และเกิดประโยชนแกชุมชน
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8.พัฒนาการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบ และตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมสูสากล
9.สงเสริมการสรางแรงจูงใจและความสามัคคีของบุคลากร เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรม
การทํางานที่ดี
10.สนับสนุนการบริการวิชาชีพทั้งดานประโยชนสาธารณะ และการหารายได โดยบูรณาการ
กับการเรียนการสอนสายอาชีพ
11.ปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยใหเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูสายอาชีพ
12.ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการสรางเครือขาย และภาพลักษณ
ที่ดีของวิทยาลัย
7.ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและกลยุทธ (Strategic Map)

ยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบปกติ และทวิภาคีรว มกับภาคีเครือขาย ให
ตอบสนองตอทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 2 ยกระดับการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะรวมกับสถานประกอบการเพื่อมุงสูสากล
กลยุทธที่ 3 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเปนผูประกอบการโดยบูรณาการกับทุกภาคสวน
กลยุทธที่ 4 ปรับปรุงระบบดูแลชวยเหลือเชิงรุกโดยบูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนให
ผูเรียนเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียม
กลยุทธที่ 5 สรางเสริมความตระหนัก ความรูเทาทัน และภูมิคุมกัน ดานสังคม และเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ยุทธศาสตรที่ 2 สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
กลยุทธที่ 7 สงเสริมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ที่สามารถนําไปใชไดจริงและ
เกิดประโยชนแกชุมชน
กลยุทธที่ 10 สนับสนุนการบริการวิชาชีพทั้งดานประโยชนสาธารณะและการหารายได โดยบูรณา
การกับการเรียนการสอนสายอาชีพ
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กลยุทธที่ 11 ปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม และแหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูสายอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวนรวมตามแนวคิด PDCA อยางเปน
ระบบ โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูสากล
กลยุทธที่ 8 พัฒนาการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบ และตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมสูสากล
กลยุทธที่ 9 สงเสริมการสรางแรงจูงใจ และความสามัคคีของบุคลากร เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการ
ทํางานที่ดี
กลยุทธที่ 12 ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการสรางเครือขาย และภาพลักษณ
ที่ดีของวิทยาลัย
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8.ความสอดคลองระหวางพันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด
พันธกิจ
1.จัดการเรียนการสอนและฝกอบรม
วิชาชีพตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
1.1 รอยละของผูเรียนที่ผาน
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบ
ประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตอภาคเรียน ปกติและทวิภาคีรวมกับภาคีเครือขาย ใหตอบสนองตอ
1.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง
สถานประกอบการที่มีตอ
กลยุ ท ธ ที่ 2
ยกระดั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
ผูสําเร็จการศึกษา
รวมกับสถานประกอบการเพื่อมุงสูสากล
กลยุ ท ธ ที่ 3
ส ง เสริ ม ผู เ รี ย นให มี ทั ก ษะการเป น
ผูประกอบการโดยบูรณาการกับทุกภาคสวน
กลยุทธที่ 4 ปรับปรุงระบบดูแลชวยเหลือเชิงรุกโดย
บูรณาการกับทุกภาคสวนเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนเขาถึง
การศึกษาอยางเทาเทียม
กลยุทธที่ 5 สรางเสริมความตระหนัก ความรูเทา ทัน
และภูมิคุมกัน ดานสังคม และเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
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พันธกิจ

ยุทธศาสตรที่ 1 คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตาม
2.1 รอยละของผูเรียนชั้นปสุดทาย
มาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ ที่สอบผานมาตรฐานวิชาชีพ
และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 2.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่
มีงานทํา หรือศึกษาตอ หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
2.3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตร ปวช. และหลักสูตร
ปวส.เทียบกับแรกเขา
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู
3.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บริการวิชาการ และวิชาชีพตรง
ชุมชนที่มีตอการบริการวิชาการ
ตามความตองการ
และวิชาชีพของสถานศึกษา
3.2 จํานวนครั้งของการออก
ใหบริการวิชาการ และวิชาชีพของ
วิทยาลัยจําแนกตามสาขาวิชาตอป
การศึกษา

กลยุทธ
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พันธกิจ
3.สรางเครือขายการจัดการ
อาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและ
ตางประเทศ

4.พัฒนางานวิจัยของครู และ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนให
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

ยุทธศาสตรที่ 2 สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุน 6.1 จํานวนทุนการศึกษาสําหรับ กลยุทธที่ 7 สงเสริมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
ทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษา ผูเรียนตอปการศึกษา
สิ่งประดิษฐ ที่สามารถนําไปใชไดจริงและเกิดประโยชน
ทั้งในและตางประเทศ
6.2 จํานวนงบประมาณในการ
แกชุมชน
สนับสนุนการจัดการศึกษาจาก
กลยุทธที่ 10 สนั บสนุนการบริก ารวิ ช าชี พ ทั้งด า น
หนวยงานภายนอกตอปการศึกษา ประโยชนสาธารณะและการหารายได โดยบูรณาการกับ
6.3 จํานวนสถานประกอบการที่
การเรียนการสอนสายอาชีพ
เปนแหลงเรียนรูวิชาการ และ
กลยุทธที่ 11 ปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม และ
วิชาชีพทั้งในและตางประเทศตอป แหลงเรียนรูภายในวิทยาลัยใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
การศึกษา
สายอาชีพ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร 7.1 จํานวนงานวิจัยของครู หรือ
และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน บุคลากรทางการศึกษาตอคนตอป
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของ การศึกษา
ผูเรียนสามารถนําไปใชเพื่อสราง
7.2 รอยละของผลงานวิจัย
อาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแก
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครู
ชุมชน สังคม
หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
เผยแพรตอสาธารณชน
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ยุทธศาสตรที่ 3 ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
7.3 รอยละของผลงานวิจัย
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของครู
หรือบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั
รางวัลหรือถูกนําไปใชประโยชน
2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษา 4.1 จํานวนสื่อการสอนของครูตอ กลยุทธที่ 6 สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ
มีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
มีความเปนมืออาชีพ
คนตอปการศึกษา
มีสวนรวมตามแนวคิด PDCA อยางเปนระบบ โปรงใส
4.2 จํานวนชั่วโมงการพัฒนาตนเอง และตรวจสอบได เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู
ของครูตอคนตอปการศึกษา
สากล
4.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
กลยุทธที่ 8 พัฒนาการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบ
ผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการ และตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมสูสากล
สอนของครู
กลยุทธที่ 9 สงเสริมการสรางแรงจูงใจและความสามัคคี
4.4 รอยละของครู และบุคลากร ของบุคลากร เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานที่ดี
ทางการศึกษาทีไ่ ดรบั ยกยอง เชิดชู กลยุทธที่ 12 ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธเชิงรุก
เกียรติ หรือไดรับรางวัล หรือทุน เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขายและภาพลักษณที่ดีของ
วิจัย
วิทยาลัย
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ยุทธศาสตรที่ 3 ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษา 5.1 รอยละของครู และบุคลากร
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ทางการศึกษาทีไ่ ดรับยกยอง เชิดชู
และเปนแบบอยางที่ดี
เกียรติ หรือไดรับรางวัล ดาน
คุณธรรมจริยธรรม
5.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนของครู และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการศึกษา
5.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 9.สถานศึกษามีคุณภาพตาม
9.1 ระดับผลการประเมินคุณภาพ
ใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตนเอง
ธรรมาภิบาล
9.2 รอยละของผูเรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร
9.3 รอยละของครูที่มีวุฒิการศึกษา
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน

กลยุทธ
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พันธกิจ

ยุทธศาสตรที่ 3 ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
9.4 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูปกครองที่มีตอสถานศึกษา
9.5 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
สถานประกอบการที่มีตอผูเรียน
9.6 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีตอสภาพแวดลอม แหลง
เรียนรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของ 10.1 จํานวนรางวัลยกยองเชิดชู
ชุมชน สถานประกอบการ และ เกียรติของสถานศึกษา
เปนผูนําดานการจัดการ
10.2 จํานวนสถานประกอบการที่
อาชีวศึกษา
ลงนามความรวมมือกับสถานศึกษา
ตอปการศึกษา
10.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ
สถานประกอบที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา

กลยุทธ
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วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร

9.ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรและกลยุทธ (Strategic Map ) ของวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา
ผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล

1. คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษาสูมาตรฐานสากล
1.1 สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในระบบปกติและ
ทวิภาคีรวมกับภาคีเครือขาย ใหตอบสนองตอทิศทาง
การพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลง

1.2 สรางเสริมความตระหนัก ความรูเทาทัน และ
ภูมิคุมกัน ดานสังคม และเทคโนโลยี เพื่อใหผูเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค

1.4 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการเปนผูประกอบการ
โดยบูรณาการกับทุกภาคสวน

1.5 ปรับปรุงระบบดูแลชวยเหลือเชิงรุกโดยบูรณาการกับทุกภาคสวน
เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียม

1.3 ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะรวมกับ
สถานประกอบการเพื่อมุงสูสากล

2. สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
2.1 สนับสนุนการบริการวิชาชีพทั้งดานประโยชน
สาธารณะและการหารายได โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนสายอาชีพ

2.2 สงเสริมการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ ที่สามารถนําไปใชไดจริงและเกิด
ประโยชนแกชุมชน

2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม และแหลง
เรียนรูภายในวิทยาลัยใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
สายอาชีพ

3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
3.1 สงเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีสวน
รวมตามแนวคิด PDCA อยางเปนระบบโปรงใสและ
ตรวจสอบได เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูสากล

3.2 สงเสริมการสรางแรงจูงใจและความสามัคคีของ
บุคลากร เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการทํางานที่ดี

3.3 พัฒนาการบริหารงานบุคคลอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมสูสากล

3.4 ปรับปรุงระบบงานประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสนับสนุน
การสรางเครือขายและภาพลักษณทดี่ ีของวิทยาลัย
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10. การนําไปสู การปฏิ บั ติการจั ดทํา แผนบริห ารงานและแผนปฏิบั ติการ
ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

1.สงเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในระบบ
ปกติและทวิภาคีรวมกับ
ภาคีเครือขาย ให
ตอบสนองตอทิศทางการ
พัฒนาประเทศและการ
เปลี่ยนแปลง

1.โครงการอบรมครูฝกในสถานประกอบการ



2.โครงการติดตามนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝกงาน
และฝกอาชีพ



2564

2565

2566

2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ
งานทวิภาคีฯ









งานทวิภาคีฯ
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

1.สงเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในระบบปกติ
และทวิภาคีรวมกับภาคี
เครือขาย ใหตอบสนองตอ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
และการเปลี่ยนแปลง

3.โครงการขยายเครือขายความรวมมือทั้งใน
และ
ตางประเทศ



4.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษากอน
ออกฝกงานและฝกอาชีพ



2564

2565

2566









2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ



งานทวิภาคีฯ



งานทวิภาคีฯ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

1.สงเสริมการจัดการ
อาชีวศึกษาทั้งในระบบปกติ
และทวิภาคีรวมกับภาคี
เครือขาย ใหตอบสนองตอ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ
และการเปลี่ยนแปลง

โครงการ/งาน

5.โครงการลงนามความรวมมือ MOU ภาครัฐ
ภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567











กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ
งานความรวมมือ
ทุกแผนกวิชา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

2.ยกระดับการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
ฐานสมรรถนะรวมกับสถาน
ประกอบการเพื่อมุงสูสากล

โครงการ/งาน

2563

2564

2565

2566

2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

1.โครงการจัดทําแผนการเรียนรูรวมกับ
สถานประกอบการ











ทุกแผนกวิชา

2.โครงการพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถาน
ประกอบการ











งานทวิภาคีฯ

3.โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู
ฐานสมรรถนะ

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย



งานหลักสูตรฯ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

3.สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะ
การเปนผูประกอบการโดย
บูรณาการกับทุกภาคสวน

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

1.โครงการฝกอบรมผูประกอบการเพื่อเตรียม
ความพรอม











งานการคาฯ
ทุกแผนกวิชา

2.โครงการประกวดการเขียนแผนธุรกิจ











งานการคาฯ
ทุกแผนกวิชา

3.โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเปน
ผูประกอบการ











งานการคาฯ

4.โครงการประกอบธุรกิจของนักเรียน
นักศึกษา











งานการคาฯ
แผนกพณิชยการ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

4.ปรับปรุงระบบดูแล
ชวยเหลือเชิงรุกโดยบูรณา
การกับทุกภาคสวนเพื่อ
สนับสนุนใหผูเรียนเขาถึง
การศึกษาอยางเทาเทียม

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

1.โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน











งานครูที่ปรึกษา
งานแนะแนวฯ
ทุกแผนกวิชา

2.โครงการตรวจสุขภาพครูประจําป











งานสวัสดิการฯ

3.โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
ประจําป











งานสวัสดิการฯ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนทีย่ อมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

4.ปรับปรุงระบบดูแล
ชวยเหลือเชิงรุกโดยบูรณา
การกับทุกภาคสวนเพื่อ
สนับสนุนใหผูเรียนเขาถึง
การศึกษาอยางเทาเทียม

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

4.โครงการบริจาคโลหิต











งานสวัสดิการฯ

5.โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ











งานสวัสดิการฯ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

5.สรางเสริมความตระหนัก
ความรูเทาทัน และภูมิคุมกัน
ดานสังคม และเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

1.โครงการประชุมผูปกครองนักเรียน นักศึกษา
ใหม
ประจําป











งานปกครอง

2.โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด











งานกิจกรรม

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

5.สรางเสริมความตระหนัก
ความรูเทาทัน และภูมิคุมกัน
ดานสังคม และเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

3.โครงการสรางจิตสํานักใหนักเรียน นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค











งานกิจกรรม

4.โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับ
ปวช. ปวส.











งานกิจกรรม

5.โครงการพิธไี หวครู











งานกิจกรรม

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

5.สรางเสริมความตระหนัก
ความรูเทาทัน และภูมิคุมกัน
ดานสังคม และเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

6.โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม
ไทย











งานกิจกรรม

7.โครงการเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูห ัวมหาวชิราลงฯ
รัชกาลที่ 10











งานกิจกรรม

8.โครงการเฉลิมพระเกียรติวนั เฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิตฯ ในรัชการที่ 9











งานกิจกรรม

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

5.สรางเสริมความตระหนัก
ความรูเทาทัน และภูมิคุมกัน
ดานสังคม และเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

9.โครงการจัดกิจกรรมชมรมองคการวิชาชีพแผนก
วิชา











ทุกแผนกวิชา

10.โครงการจัดกิจกรรมพิธีบําเพ็ญกุศลเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลฯ รัชกาลที่ 9











งานกิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

5.สรางเสริมความตระหนัก
ความรูเทาทัน และภูมิคุมกัน
ดานสังคม และเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

11.โครงการแขงขันทักษะและประชุมองค อวท.











งานกิจกรรม

12.โครงการวันขึ้นปใหม











งานกิจกรรม

13.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ําดํา
หัว











งานกิจกรรม
งานบุคลากร
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ยุทธศาสตรที่ 1.คุณภาพของการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 1.การจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมวิชาชีพตามความตองการของตลาดแรงงาน
เปาประสงคที่ 1.ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เปนที่ยอมรับของสังคม
2.ผูเรียนมีสมรรถนะตรงตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถศึกษาตอ และเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
3.ชุมชน สังคมไดรับองคความรู บริการวิชาการ และวิชาชีพตรงตามความตองการ
กลยุทธ

5.สรางเสริมความตระหนัก
ความรูเทาทัน และภูมิคุมกัน
ดานสังคม และเทคโนโลยี
เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค

โครงการ/งาน

14.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สราง
ภูมิคุมกันแกนักเรียน นักศึกษา

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567











กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ
ทุกแผนกวิชา
งานปกครอง
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

โครงการ/งาน

6.สงเสริมการบริหารจัดการ 1.โครงการจัดหาโปรแกรมงานพัสดุ งานการเงิน
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม
การบัญชี และงานวางแผน เพื่อใชรับการ
ตามแนวคิด PDCA อยางเปน บริหารงานภาครัฐ
ระบบ โปรงใส และ
ตรวจสอบได เพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาสูสากล

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567











กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ
งานพัสดุ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

โครงการ/งาน

6.สงเสริมการบริหารจัดการ 2.โครงการสรางระบบติดตามตรวจสอบการ
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ปฏิบัติงานตามแผนโครงการ
ตามแนวคิด PDCA อยางเปน
ระบบ โปรงใส และ
ตรวจสอบได เพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาสูสากล

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567











กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ
งานวางแผนฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

โครงการ/งาน

6.สงเสริมการบริหารจัดการ 3.โครงการอบรมบุคลากรการใชระบบติดตาม
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านตามแผนโครงการ
ตามแนวคิด PDCA อยางเปน
ระบบ โปรงใส และ
ตรวจสอบได เพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาสูสากล

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567











กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ
งานวางแผนฯ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแกชมุ ชน สังคม
กลยุทธ

โครงการ/งาน

7.สงเสริมการพัฒนางานวิจัย 1.โครงการอบรมพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและ
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ ที่ สิ่งประดิษฐ ที่ตรงตามความตองการของชุมชน
สามารถนําไปใชไดจริงและ
เกิดประโยชนแกชุมชน
2.โครงการประกวดสิ่งประดิษฐระดับสถานศึกษา
อศจ. ภาค และชาติ

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567











งานวิจัยฯ
ทุกแผนกวิชา











งานวิจัยฯ
ทุกแผนกวิชา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

8.พัฒนาการบริหารงาน
บุคคลอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอม
สูสากล

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

1.โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานภาษาตางประเทศสูสากล











ฝายวิชาการ
งานบุคลากร
ทุกแผนกวิชา

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ฝายสนับสนุน











งานบุคลากร

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

8.พัฒนาการบริหารงาน
บุคคลอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอม
สูสากล

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

3.โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานเทคโนโลยี











งานบุคลากร

4.โครงการศึกษาดูงานตางประเทศมุงสูสากล











ฝายวิชาการ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

9.สงเสริมการสรางแรงจูงใจ
และความสามัคคีของ
บุคลากร เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมการทํางานที่ดี

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร











งานบุคลากร

2.โครงการสรางแรงจูงใจและความสามัคคีของ
บุคลากร











งานบุคลากร
ทุกแผนกวิชา
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

9.สงเสริมการสรางแรงจูงใจ
และความสามัคคีของ
บุคลากร เพื่อสนับสนุน
วัฒนธรรมการทํางานที่ดี

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

3.โครงการมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ











งานบุคลากร
ทุกแผนกวิชา

4.โครงการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
และโครงงานวิทยาศาสตร











งานวิจัยฯ
ทุกแผนกวิชา
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคม
กลยุทธ

10.สนับสนุนการบริการ
วิชาชีพทั้งดานประโยชน
สาธารณะและการหารายได
โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนสายอาชีพ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

1.โครงการอาชีวะอาสาชวงเทศกาล











งานโครงการ
พิเศษฯ

2.โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล











งานโครงการ
พิเศษฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคม
กลยุทธ

10.สนับสนุนการบริการ
วิชาชีพทั้งดานประโยชน
สาธารณะและการหารายได
โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนสายอาชีพ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

3.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย











งานโครงการ
พิเศษฯ

4.โครงการมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อ
ประชาชน PTT Engine Tune UP











งานโครงการ
พิเศษฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคม
กลยุทธ

10.สนับสนุนการบริการ
วิชาชีพทั้งดานประโยชน
สาธารณะและการหารายได
โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนสายอาชีพ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

5.โครงการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น











งานโครงการ
พิเศษฯ

6.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ











งานโครงการ
พิเศษฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคม
กลยุทธ

10.สนับสนุนการบริการ
วิชาชีพทั้งดานประโยชน
สาธารณะและการหารายได
โดยบูรณาการกับการเรียน
การสอนสายอาชีพ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

7.โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและ
พัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ตลาดแรงงานกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน Fix It Center











งานโครงการ
พิเศษฯ

8.โครงการแขงขันทักษะวิชาชีพระดับอศจ. ภาค
และชาติ











ฝายวิชาการ

9.โครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนสาย
อาชีพ











ทุกแผนกวิชา
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิม่ คุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคม
กลยุทธ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567

11.ปรับปรุงภูมิทัศนสภาพ
1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอมและ
แวดลอม และแหลงเรียนรู
แหลงเรียนรู
ภายในวิทยาลัยใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูสายอาชีพ











งานอาคารฯ
ทุกแผนกวิชา

2.โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใชใน
การเรียนการสอน











ทุกแผนกวิชา

3.โครงการซอมบํารุงครุภัณฑคอมพิวเตอรเพื่อใช
ในการเรียนการสอน











ทุกแผนกวิชา
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคม
กลยุทธ

โครงการ/งาน

11.ปรับปรุงภูมิทัศนสภาพ
4.โครงการปรับปรุงหองเรียน
แวดลอม และแหลงเรียนรู
ภายในวิทยาลัยใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูสายอาชีพ
5.โครงการปรับปรุงพัฒนาดานบริการ
คอมพิวเตอร
6.โครงการจัดทําสวนสุขภาพรอบสระน้ํา

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

2563

2564

2565

2566

2567











ทุกแผนกวิชา











งานศูนยขอมูลฯ



งานอาคารฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6 สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคม
กลยุทธ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

11.ปรับปรุงภูมิทัศนสภาพ
7.โครงการกอสรางอาคารจอดรถจักรยานยนต
แวดลอม และแหลงเรียนรู
นักเรียน นักศึกษา
ภายในวิทยาลัยใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูสายอาชีพ

2564

2565





2566

2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ
งานอาคารฯ

8.โครงการปรับปรุงหองน้ํานักศึกษาชายขางตึก
ป.ตรี



งานอาคารฯ

9.โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมชั้น 2



งานอาคารฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2.สังคมแหงการเรียนรูสายอาชีพ
พันธกิจที่ 3.สรางเครือขายการจัดการอาชีวศึกษากับทุกภาคสวนทั้งในและตางประเทศ
4.พัฒนางานวิจัยของครู และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐของผูเรียนใหสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
เปาประสงคที่ 6.สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและตางประเทศ
7.ผลงานวิจัยของครูมีการเผยแพร และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน
8.นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของผูเรียนสามารถนําไปใชเพือ่ สรางอาชีพ และเพิ่มคุณภาพชีวิตแกชุมชน สังคม
กลยุทธ

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

11.ปรับปรุงภูมิทัศนสภาพ
10.โครงการจัดทําปายอาคารและปายบอกทาง
แวดลอม และแหลงเรียนรู
ภายในวิทยาลัยใหเอื้อตอการ
จัดการเรียนรูสายอาชีพ

2564


2565

2566

2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ
งานอาคารฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางทีด่ ี
9.สถานศึกษามีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

โครงการ/งาน

12.ปรับปรุงระบบงาน 1.โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกดวยสื่อออนไลนสู
ประชาสัมพันธเชิงรุก สากล
เพื่อสนับสนุนการ
สรางเครือขายและ
ภาพลักษณที่ดีของ
วิทยาลัย
2.โครงการจัดทําสื่อ VTR แนะนําสถานศึกษาสูสากล

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ











งานประชาสัมพันธ











งานประชาสัมพันธ
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

12.ปรับปรุงระบบงาน
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อ
สนับสนุนการสราง
เครือขายและภาพลักษณ
ที่ดีของวิทยาลัย

โครงการ/งาน

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ

3.โครงการจัดทําวารสารเผยแพรกิจกรรมของ
สถานศึกษา











งานประชาสัมพันธ

4.โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ











งานศูนยขอมูลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3.ประสิทธิภาพของระบบจัดการอาชีวศึกษา
พันธกิจที่ 2.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมีสมรรถนะทันตอการเปลี่ยนแปลง
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาใหเอื้อตอการเรียนรูโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคที่ 4.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ
5.ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค และเปนแบบอยางที่ดี
9.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
10.สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชน สถานประกอบการ และเปนผูนาํ ดานการจัดการอาชีวศึกษา
กลยุทธ

12.ปรับปรุงระบบงาน
ประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อ
สนับสนุนการสราง
เครือขายและภาพลักษณ
ที่ดีของวิทยาลัย

โครงการ/งาน

5.โครงการอบรมพัฒนาผูดูแลระบบเครือขาย

ตัวชี้วัด

การดําเนินงานและคาเปาหมาย
2563

2564

2565

2566

2567

กลุมงาน/งาน/
บุคคล
ที่รับผิดชอบ











งานศูนยขอมูลฯ
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สวนที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
1.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
1.จุดแข็ง (Strength)
1.โครงสรางการบริหารงานและสายการบังคับบัญชามีความชัดเจนเปนระบบ
2.มีหลักสูตรที่หลากหลายรองรับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ
3.มีระบบการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
4.งานทวิภาคีมกี ารพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู รวมกับสถานประกอบการ
อยางเปนระบบ
5.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ
6.องคกรมีการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
7.องคกรมีการบริหารโดยคํานึงถึงการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ สังคม
ชุมชน ประเทศชาติ
2.จุดออน (Weakness)
1.การจัดสรรงบประมาณที่จะสนับสนุนระบบการปฏิบัติงานของวิทยาลัยยังไมเพียงพอ
2.ขาดระบบการนําโครงการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ของผูเรียน/บุคลากรที่ไดรับรางวัล
ไปพัฒนาตอยอด หรือนําไปใชใหเกิดประโยชนแกชุมชน
3.การพัฒนาหลักสูตรไมทันตอการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี
4.การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรยังไมเปนระบบ
5.ครูสวนใหญมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารนอย
6.การสนับสนุนการเขารวมอบรมสัมมนาทางวิชาการยังมีนอ ยไมทั่วถึง และไมตอเนื่อง
7.พื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียนนักศึกษา
8.สื่อการสอน วัสดุฝก ครุภัณฑไมทันสมัยตอเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
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2.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
1.โอกาส (Opportunity)
1.มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกจํานวนมาก
2.ชุมชนและผูปกครองมีความพึงพอใจ เชื่อมั่น และใหความรวมมือกับทางสถานศึกษา
เปนอยางดี
3.โมเดล Thailand 4.0 สนับสนุนใหเกิดการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาประเทศ
และพัฒนาการศึกษา
4.พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนคนในชาติไดรบั การศึกษาอยางทั่วถึง
5.พระราชบัญญัติการจัดการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 สนับสนุนการเพิ่มจํานวนผูเรียน
อาชีวศึกษา
6.ศิษยเกา ผูปกครอง และหนวยงานภายนอก ใหการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ
การเรียนการสอนใหแกนักเรียน สงผลใหการศึกษาของวิทยาลัย พัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7.ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีผลดีใน
การตรวจสอบคุณภาพของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา
8.มีโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการจํานวนมาก สงผลใหผูเรียนจบการศึกษา
แลวมีงานทํา
9.ชุมชนเมืองเปนศูนยกลางทางดานคมนาคมขนสง สงผลดีตอการเดินทางของผูเรียน
10.ความกาวหนาของเทคโนโลยีสนับสนุนใหวิทยาลัย สามารถจัดการศึกษาดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย
11.ระบบสังคมเครือขายที่ดีขึ้นทําใหครู บุคลากร และผูเรียน เขาถึงความรู ขาวสารไดรวดเร็ว
เทาทันเหตุการณ
12.ความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนโอกาสทําใหบุคลากร และผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดดวยวิธีที่หลากหลายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
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2.อุปสรรค (Threat)
1.มีผูเรียนระดับ ปวช. ออกกลางคัน และไมจบตามหลักสูตรจํานวนมาก
2.ผูเรียนชายขาดจิตสาธารณะ ในการใชและดูแลทรัพยสินสวนรวม
3.การเปลี่ยนรัฐบาลบอยทําใหนโยบายไมนิ่ง การพัฒนาไมตอ เนื่อง ทําใหไมเกิดการขับเคลื่อน
ทางการศึกษา
4.การใชเทคโนโลยีอยางไมรูเทาทันของผูเรียนสงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน
ในทางลบ
5.สภาพปญหาครอบครัวสงผลตอการเรียน เชน การหยาราง พอแมไมมีเวลาดูแลนักเรียน
ขาดการดูแลเอาใจใส ขาดระเบียบวินัย(ติดเกม)
6.เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สงผลตอการปรับตัวของการจัดการอาชีวศึกษาที่อาจ
ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง
7.สภาพแวดลอมบริเวณรอบวิทยาลัย เปนแหลงอบายมุข สงผลใหนักเรียนประพฤติตนในทาง
ที่ไมเหมาะสม
8.ปญหาทางดานเศรษฐกิจทําใหหนวยงานภายนอกไมสนับสนุนทุนการศึกษาของวิทยาลัย
อยางตอเนื่อง

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563 – 2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ภาคผนวก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น
ที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจานวนสามองค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ และมาตรา ๓๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก
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มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ
การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง สาหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัด
การศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนบั ตัง้ แต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อให้ สถานศึ กษาปรั บปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ดาเนินการดังกล่ าว
ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ ของหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
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“มาตรา ๕๑/๑ คาว่า “คณาจารย์” ในหมวดนี้ ให้หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน แต่ไม่รวมถึง
บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อกาหนดขอบเขตในการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น
ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
ไดนอมนําหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยาง
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-11 โดยการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สคช.) ไดจัดทําบน
พื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสราง
ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร
โดยมียุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้
1.การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4.ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8.ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
ยุทธศาสตรที่ 1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1.คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตัวชี้วัด 1 รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่สะทอน
ความรักและการธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 รอยละของนักเรียนที่ผานการอบรมลูกเสือ เนตรนารีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสราง
ความเปนพลเมือง (Civic Education) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สราง ภูมิคุมกัน
หรือปองปรามการทุจริตคอรรัปชั่นเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อสงเสริม
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
2.คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่ พิเศษไดรับการศึกษา
และเรียนรูอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด 1 รอยละของนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และ
พื้นที่พิเศษที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชา ผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 รอยละของผูเรียน เยาวชนและประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะดานอาชีพ สามารถ มีงานทําหรือ
นําไปประกอบอาชีพในทองถิ่นเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 รอยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
และพื้นที่พิเศษที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และภาษา
ถิ่นเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 รอยละของผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นที่
พิเศษที่เขารวมโครงการดานการพัฒนาศักยภาพหรือความสามารถพิเศษเฉพาะดานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 จํานวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับกลุมชนตางเชื้อชาติศาสนา ภาษา
และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 จํานวนสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษที่จัดอยูในมาตรการจูงใจ มีระบบเงินเดือน
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คาตอบแทนที่สูงกวาระบบปกติเพิ่มขึ้น
3.คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม
ตัวชี้วัด 1 รอยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทาง การจัดการ
ความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 มีระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม
ตัวชี้วัด 4 รอยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 5 สัดสวนผูเรียนใน
สถานศึกษาที่มีคดีทะเลาะวิวาทลดลง
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสราง ขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ
1.กําลังคนมีทักษะที่สําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ ตลาดงานและการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตัวชี้วัด 1 มีฐานขอมูลความตองการกําลังคน (Demand) จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรม
อยางครบถวน
ตัวชี้วัด 2 สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผูเรียนสามัญศึกษา
ตัวชี้วัด 3 สัดสวนผูเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูงขึ้น เมื่อเทียบ
กับผูเรียนสังคมศาสตร
ตัวชี้วัด 4 รอยละของผูเรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 รอยละของผูไดรับเงินกูยืมเพื่อการศึกษาในสาขาที่สอดคลองกับ ความตองการ
ของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความตองการของ ตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7 ระดับความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผูสําเร็จการศึกษา
ในแตละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนตน/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปริญญาตรี)
ตัวชี้วัด 8 จํานวนผูสาํ เร็จการศึกษาในสาขาตามกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่ตรงตาม
ขอมูลความตองการกําลังคน (Demand) ในกลุมอุตสาหกรรมตาง ๆ เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด 9 ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 10 รอยละของประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 11 รอยละของกําลังแรงงานในสาขาอาชีพตาง ๆ ทีไ่ ดรับการยกระดับคุณวุฒิ
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 12 อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ไมนับศึกษาตอ) ภายในระยะเวลา 1 ปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 13 อัตราการไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 14 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ผา นการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 15 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีสมรรถนะ
เปนที่พอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น อันดับความพึงพอใจของผูประกอบการตอผูจบอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้น (IMD)
2.สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และเปนเลิศ
เฉพาะดาน
ตัวชี้วัด 1 รอยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความเชี่ยวชาญ
และความเปนเลิศเฉพาะดานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 สัดสวนการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูงจําแนกตามระดับ/ประเภท
การศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 รอยละของสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/
หลักสูตรโรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่กําหนดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 จํานวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทวิวุฒิ(Dual Degree) รวมกับ
ตางประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 จํานวนหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขาที่ตรงกับความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเนนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
การวิจัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูแบบบูรณาการองคความรูดาน
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรม และคณิตศาสตรหรือสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด 8 จํานวนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ผูเรียนสามารถโอนยายหรือศึกษาตอเนื่อง
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 9 จํานวนสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดหลักสูตรสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 10 จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด 11 รอยละของครูอาชีวศึกษาที่ผานการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 12 รอยละของสถานประกอบการที่จัดการศึกษา เพื่อพัฒนากําลังคนตาม
ความตองการของตลาดงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 13 รอยละของภาคีเครือขายความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน สถานประกอบการ
สมาคมวิชาชีพและหนวยงานที่จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น
3.การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ มูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด 1 สัดสวนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 จํานวนโครงการ/งานวิจัยเพื่อสรางองคความรู/นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาตอประชากร 10,000 คน เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 จํานวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ ที่ไดจดสิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
1.ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ คุณลักษณะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด 1 รอยละของผูเรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัย
และมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
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เพิ่มขึ้น

2.รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะ และชวยเหลือสังคม

3.รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการมีวินัย เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 รอยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาขึ้นไป
ที่จัด กิจกรรมสะทอนการสรางวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคเพิ่มขึ้น
4.คนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน การศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 รอยละของเด็กแรกเกิด – 5 ปมพี ัฒนาการสมวัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 ครู/ผูดูแลเด็กมีความรูและทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกตอง จัดการเรียนรู
ที่สอดคลองกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางรอบดานตามวัยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 รอยละการอานของคนไทย (อายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 จํานวนผูเรียนในสาขาเฉพาะที่ตองใชความรูความเชี่ยวชาญระดับสูง ในศาสตร
สาขาตาง ๆ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7 รอยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรูและประสบการณเพื่อยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 8 จํานวนผูสูงวัยที่ไดรบั บริการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิต
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 9 จํานวนสาขาและวิชาชีพที่เปดโอกาสใหผูสูงวัยไดรับการสงเสริมใหทํางาน
และถายทอดความรู/ประสบการณเพิ่มขึ้น
5.สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม หลักสูตรไดอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1 รอยละของศูนยเด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
ไดคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 จํานวนสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
หลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัยของอาเซียน เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 จํานวนสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภาคผนวก 11

ตัวชี้วัด 4 จํานวนสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (+3) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคเพิ่มขึน้
6.แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู มีคุณภาพและ มาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
ตัวชี้วัด 1 จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม
การเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 จํานวนแหลงเรียนรูหองสมุด พิพิธภัณฑที่ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
สถานประกอบการ สถาบันศาสนา มูลนิธสิ ถาบัน/องคกรตาง ๆ ในสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 จํานวนสื่อสารมวลชนที่เผยแพรองคความรูหรือจัดรายการเพื่อการศึกษา
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 รอยละของชุมชนที่มีการจัดการแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทีท่ ันสมัย สนองตอบ
ความตองการของผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 6 จํานวนสื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
จากหนวยงานที่รบั ผิดชอบเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7 จํานวนสื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา โดยการมีสวนรวม
จากภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 8 จํานวนรายการ/ประเภทสื่อที่ผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ เผยแพรผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 9 มีระบบคลังขอมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถใหบริการคนทุกชวงวัยและใชประโยชนรว มกันระหวางหนวยงานได
7.ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 1 มีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรูทักษะ และ สมรรถนะ
ของผูเรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุมเปาหมายที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 2 มีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไมไดรับการศึกษา และ
ผูเรียนที่มีแนวโนมจะออกกลางคัน
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ตัวชี้วัด 3 จํานวนการเขาใชบริการคลังขอสอบเพื่อการวัดผลการเรียนรูตามมาตรฐาน
หลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ จําแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 จํานวนผูเรียนที่ศึกษา/เรียนรู/อบรมทั้งดานวิชาการและดานอาชีพตาม
หลักสูตรและเขารับการทดสอบและประเมินผลผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้น
8.ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
ตัวชี้วัด 1 มีฐานขอมูลความตองการใชครูแผนการผลิตครูอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาในระยะ 10 ป(พ.ศ. 2560-2569) จําแนกตามสาขาวิชา ขนาดสถานศึกษา และจังหวัด
ตัวชี้วัด 2 สัดสวนของการบรรจุครูที่มาจากการผลิตครูในระบบปดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 มีหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เอื้อใหผูสําเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่นและ
พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อเขาสูวิชาชีพครู
9.ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตาม มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1 รอยละของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา
ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 รอยละของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาให
สอดคลองกับความตองการและยุทธศาสตรของหนวยงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 ระดับความพึงพอใจของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการพัฒนา
สมรรถนะและการใชประโยชนจากการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 มีระบบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนอาจารยในสถาบันผลิตครูและการพัฒนา
ใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเทคนิคการสอน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา
1.ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ
ตัวชี้วัด 1 สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ป) ตอประชากรกลุม อายุ 3-5 ปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 ประชากรอายุ 6-11 ปไดเขาเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน
ตัวชี้วัด 3 ประชากรอายุ 12-14 ปไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือ เทียบเทา
ทุกคน
ตัวชี้วัด 4 สัดสวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา (15-17 ป) ตอประชากร
กลุมอายุ 15-17 ปเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ป) มีจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579
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ตัวชี้วัด 6 รอยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จําแนกตามกลุม ประเภทของความจําเปนพิเศษ)
ตัวชี้วัด 7 อัตราการเขาเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
สูงขึ้น
ตัวชี้วัด 8 รอยละของผูเรียนพิการไดรบั การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง การศึกษา
ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด 9 อัตราการออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง
ตัวชี้วัด 10 ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย
ในการศึกษา 15 ป
ตัวชี้วัด 11 จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องคกรที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ตามรูปแบบ/หลักสูตร สําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูมีความสามารถ
พิเศษ) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 12 จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/องคกรที่จัดการศึกษาตามรูปแบบ
หลักสูตรสําหรับผูที่มีความตองการจําเปนพิเศษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 13 มีหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษากลุมการศึกษาเฉพาะดาน เฉพาะทาง
กลุมที่มีความตองการจําเปนพิเศษในทุกระดับการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 14 ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเขาเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ฐานะทางเศรษฐกิจและพื้นที่ลดลง
ตัวชี้วัด 15 ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหวางพื้นที่/ภาคการศึกษา ในวิชาคณิตศาสตรและ ภาษาอังกฤษลดลง
ตัวชี้วัด 16 จํานวนสถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยาง
เรงดวน (ICU) ลดลง
2.การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับ คนทุกชวงวัย
ตัวชี้วัด 1 มีระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทีท่ ันสมัย สนองตอบความ
ตองการของผูเรียนและผูใชบริการอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 2 มีสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัด 3 มีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนและการผลิตรายการเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัด 4 รอยละของสถานศึกษาไดรบั บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงครอบคลุม
ทุกพื้นที่ขั้นต่ํา 30 Mbps ใน 5 ปแรก และ 100 Mbps ภายใน 20 ปเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด 5 รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ดวยระบบ DLIT, DLTV, ETV และผูเรียนมีคาเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตเพื่อการคนควาหาความรูเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7 มีสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และการสงเสริมการมีอาชีพเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 8 สถานศึกษาทุกแหงมีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและมีคณ
ุ ภาพ
3.ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพื่อการ
วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ตัวชี้วัด 1 มีระบบฐานขอมูลรายบุคคลที่อางอิงจากเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน 13
หลักที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนฐานขอมูล รวมทั้งใชประโยชนรว มกันระหวาง
กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอื่น ดานสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ การศึกษา
ตัวชี้วัด 2 มีระบบสารสนเทศดานการศึกษาและดานอื่นที่เกี่ยวของ ที่เปนระบบ เดียวกัน
ทั้งประเทศ ครอบคลุม ถูกตอง และเปนปจจุบัน สามารถอางอิงไดเพื่อใชประโยชนใน การวางแผน
การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
ตัวชี้วัด 3 มีระบบคลังขอมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถใหบริการและใชประโยชนรวมกันระหวางหนวยงานได
ตัวชี้วัด 4 ระดับความพึงพอใจของบุคคลและหนวยงานในการเขาถึงและใชประโยชน
จากขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษาสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 5 มีกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ไดรับการปรับปรุงและมีผลบังคับใช
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และ นําแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด 1 รอยละของศูนยเด็กเล็กและสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่จัดกิจกรรมที่สราง
ความตระหนักในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 รอยละของผูเรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความตระหนัก
ในความสําคัญของการดํารงชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกตใช
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
2.รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม/โครงงานที่เกี่ยวของกับ การสรางเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
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3.รอยละของจํานวนโรงเรียนที่ใชกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางเสริม คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น
4.รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมตามโครงการนอมนํา แนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 รอยละของครู/บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการอบรม/พัฒนาในเรื่อง
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 จํานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสีเขียวและหองเรียนสีเขียวเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 จํานวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 จํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกเพิ่มขึ้น
5.หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรู ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม
คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการปฏิบัติ
ตัวชี้วัด 1 จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 จํานวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูการปฏิบัติ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดการศึกษา/จัดกิจกรรม
การเรียนรูที่สงเสริมในเรื่องการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 จํานวนสื่อการเรียนรูในสื่อสารมวลชนที่เผยแพรหรือใหความรูเกี่ยวกับ
การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
6.การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด 1 จํานวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 จํานวนสถานศึกษาที่มีความรวมมือกับตางประเทศดานการวิจัยและพัฒนา
ที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 จํานวนฐานขอมูลดานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในสาขาตาง ๆ เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
1.โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษา มีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได
ตัวชี้วัด 1 มีการปรับปรุงโครงสรางและระบบบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสถานศึกษาใหมีเอกภาพ สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด 2 มีการปรับปรุง แกไขและบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกับ การปรับ
บทบาทและภารกิจของรัฐ ความเปนอิสระและความรับผิดรับชอบของสถานศึกษา และ การระดมทุนและ
รวมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด 3 มีกลไกในการรายงานและตรวจสอบผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ที่รองรับ
การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการศึกษา
2.ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลตอ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
ตัวชี้วัด 1 รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก/สถานศึกษาทีต่ องการความชวยเหลือและ
พัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวนที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง
ตัวชี้วัด 2 รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 รอยละของสถานศึกษาที่มีความพึงพอใจตอระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 4 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของผูเรียนที่เรียนในกลุมสถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการแนวใหมสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 5 ระดับความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนในการใหบริการการศึกษาของ
กลุมสถานศึกษาที่เขาสูระบบการบริหารจัดการสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 6 จํานวนสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7 อัตราคาใชจายดานบุคลากรตอนักเรียนลดลง
3.ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการ ของประชาชน
และพื้นที่
ตัวชี้วัด 1 จํานวนเครือขายการศึกษาที่มีศักยภาพและความพรอมในการสงเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 จํานวนองคกร สมาคม มูลนิธิหรือหนวยงานอื่นที่เขามาจัดการศึกษา
หรือรวมมือกับสถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 จํานวนสถานประกอบการที่เขารวมการจัดการศึกษากับสถานศึกษา
สถาบัน การศึกษา จําแนกตามระดับ ประเภทการศึกษา และสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด 4 สัดสวนผูเรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ
ตัวชี้วัด 5 สัดสวนการมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษาของภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคีเครือขายเมื่อเทียบกับรัฐ จําแนกตามระดับการศึกษาสูงขึ้น
ตัวชี้วัด 6 จํานวนมาตรการ/แนวทางการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อสราง
แรงจูงใจในการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมเพิ่มขึ้น
4.กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ ลักษณะที่แตกตางกัน
ของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1 มีรูปแบบกองทุนเพื่อการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน
ความตองการกําลังแรงงาน และสภาพปญหาที่แทจริงของประเทศ
ตัวชี้วัด 2 มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และระบบการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา ที่เอื้อและ
สนองตอบคุณลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน ความตองการกําลังแรงงาน และสภาพปญหา ที่แทจริงของ
ประเทศ
ตัวชี้วัด 3 มีรูปแบบ/แนวทาง กลไกการจัดสรรงบประมาณผานดานอุปสงคและ อุปทาน
ในสัดสวนที่เหมาะสม ตามลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน ความตองการกําลังแรงงานและ สภาพปญหาที่
แทจริงของประเทศ
ตัวชี้วัด 4 รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม ตามลักษณะ
ที่แตกตางกันของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 รอยละของสถานศึกษาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลิตกําลัง
แรงงานตามความตองการกําลังคนของประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 รอยละของผูเรียนที่เขารับการศึกษาผานการจัดสรรงบประมาณในรูปแบบ
ที่เหมาะสมตามคุณลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน อาทิรายไดครัวเรือน (ผูเรียนทั่วไป/ผูเรียน ยากจน)
สภาพรางกาย (ผูเรียนทั่วไป/ผูเรียนพิการเรียนรวม) ความสามารถ (ผูเรียนทั่วไป/ผูเรียน ที่มีความสามารถ
พิเศษ) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7 รอยละของผูเรียนที่เขารับการศึกษา ผานการจัดสรรงบประมาณตาม
ความตองการกําลังคนของประเทศเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 8 สัดสวนงบประมาณตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับงบประมาณ
ตามภารกิจ (Function)
ตัวชี้วัด 9 มีรูปแบบวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกชนที่สะทอนคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัด 10 จํานวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่สามารถรายงานการเงินที่เปนปจจุบัน
และตรวจสอบไดเพิ่มขึ้น
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เพิ่มขึน้

ตัวชี้วัด 11 จํานวนสถานศึกษาที่มีระบบบัญชีที่เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

5.ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปนธรรม สรางขวัญ
กําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 มีระบบการสรรหาและแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑความรู
ความสามารถ ประสบการณการจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และความสําเร็จ ในวิชาชีพ
ตัวชี้วัด 2 รอยละของสถานศึกษาที่มีครูเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3 รอยละของครู/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน/ผูประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพิม่ ขึ้น
ตัวชี้วัด 4 จํานวนสถานศึกษาในพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร เสี่ยงภัย พื้นที่พิเศษ ที่จัด
อยูในมาตรการจูงใจมีระบบเงินเดือน คาตอบแทนที่สูงกวาระบบปกติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 5 รอยละของครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานตรง กับความรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 6 รอยละของครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณวุฒิการศึกษา
การฝกอบรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 7 รอยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่ปฏิบัติงาน สนับสนุน
การเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 8 จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผา น การประเมิน
ทักษะ ความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานตําแหนง และวิทยฐานะเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 9 จํานวนครูท่มี คี ณ
ุ สมบัติและสมรรถนะตามมาตรฐานตําแหนง เพื่อการพัฒนา
และเตรียมเขาสูการเปนครูแกนนํา และครูมืออาชีพเพิ่มขึ้น
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นโยบายรัฐบาล
นโยบายหลัก 12 ดาน
1.การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย สถาบันพระมหากษัตริยมีความสําคัญยิ่งตอประเทศและ
ประชาชนชาวไทย รัฐบาลถือเปนหนาที่สําคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยและปกปองรักษาพระบรม
เดชานุภาพ ดวยความจงรักภักดี
2.การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข ของประเทศ
3.การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงเสริมใหสถาบันทางสังคมรวม
ปลูกฝงคานิยม และวัฒนธรรมที่ดีรวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนาการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมไทยและการ
ยอมรับ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีท่มี ีความหลากหลาย เพื่อสรางสังคมใหมีคุณภาพ คุณธรรม และอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสุข
4.การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก ในโอกาสที่ประเทศไทยดํา รงตําแหนงประธานอาเซียนในป2562
รัฐบาล จะใชโอกาสนี้ในการสรางบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อใหประเทศไทยมีบทบาทนํา ใน
การพัฒนาและสรางความรวมมือของประเทศตาง ๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย
6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค การใชประโยชนจากศักยภาพและโอกาส
ของพื้นที่จะชวยกระจายความเจริญ ไปสูภูมิภาคและสรางโอกาสการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ลด
ความเหลื่อมลาของ การพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการพัฒนาและประชากรของเมืองใหญในปจจุบัน โดย
การสราง สังคมชนบทเปนสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และแกปญหาการยายถิ่นฐาน
7.การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก รัฐบาลใหความสําคัญกับชุมชนในการนําความรูและทรัพยากร
ในพื้นที่ มาผลิตเป นสินคา และบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากใหสามารถสรา งรายได
กระจายรายไดสูชุมชน สนับสนุนสินคาชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง พัฒนาชองทาง
การตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและสรางพลังสังคม พลังชุมชน รวมทั้งสรางการเรียนรู
ฝกอาชีพกลุมอิสระในการรวมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย
9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม มุงเนนการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความ
คุมครองทางสังคม ที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุมอยางเหมาะสมนําไปสูความเสมอภาค
10.การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อสรางการเติบโต อยางยั่งยืน
11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได
อยาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัล เขามา
ชวยในการใหบริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้กระบวนการ
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ยุติธรรมจะตองเปนที่พึ่งของประชาชนไดอยางแทจริง กฎหมายจะตอง ไดรบั การปรับปรุงใหมีความทันสมัย
เปนธรรม และเกิดประโยชนตอ ประชาชนโดยรวม
12.การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม
นโยบายเรงดวน 12 ขอของรัฐบาล
1.การแกไขปญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
2.การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
4.การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
5.การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
6.การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต
7.การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21
8.การแกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝายการเมือง และฝายราชการประจํา
9.การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต
10.การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน
11.การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัย
12.การสนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความเห็นของประชาชน และการดําเนินการ เพื่อแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภาคผนวก 21

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทา
ได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพซึ่ง
ดาเนินการโดยหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอาชีวศึกษา” หมายความว่า กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี
“การฝึกอบรมวิชาชีพ” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้และการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น
หรือระยะยาว ทั้งในและนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือ
สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะภายใต้หลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้

“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
“มาตรฐานการอาชีวศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแลการตรวจสอบ
การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
“คณะกรรมการการอาชีวศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้าน
วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษา
วิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู้ในทางทฤษฎีอันเป็นสากล
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถ
นาไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้
มาตรา ๗ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ในสถานศึกษาอาชี วศึกษา
และสถาบันตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้จัดได้ โดยรูปแบบ ดังต่อไปนี้
(๑) การศึก ษาในระบบ เป็ นการจั ดการศึ กษาวิช าชีพ ที่เ น้นการศึ กษาในสถานศึ กษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิ ธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการวัดและ
การประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการสาเร็จ การศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่
ละกลุ่ม

(๓) การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื่องการจัด
หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในการผลิตและพัฒนากาลังคน สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจั ด
การศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลายรูปแบบรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันนั้นต้องมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นสาคัญ
มาตรา ๙ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ ให้จัดตามหลักสูตรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(๒) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(๓) ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาจกาหนดหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้ หรือทักษะในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือสาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้
มาตรา ๑๐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้องคานึงถึง
(๑) การมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติโดยมีการกระจายอานาจ
จากส่วนกลางไปสู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบัน
(๒) การศึกษาในด้านวิชาชีพสาหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทางานตามความถนัดและความ
สนใจอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
(๓) การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกาหนดนโยบายการผลิต
และพัฒนากาลังคน รวมทั้งการกาหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(๔) การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และมีระบบเทียบโอนผลการเรียนและระบบ
เทียบประสบการณ์การทางานของบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(๕) การมีระบบจูงใจให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
(๖) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพ โดยคานึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(๗) การมีระบบการพัฒนาครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มาตรา ๑๑ นอกจากอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอแนะนโยบาย เป้าหมายการผลิตและแผนการพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพ
ต่อรัฐมนตรี

(๒) กาหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง การรวม และการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับเข้าสมทบ การยกเลิกการสมทบ และการควบคุมดูแล
สถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ
(๔) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บลั ก ษณะของสถานประกอบการที่ จ ะเข้ า ร่ว มจั ด การ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ
ตลอดจนหลักเกณฑ์การฝึกงาน และการเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ทางานในสถานประกอบการ
เพื่อขอรับคุณวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
(๕) กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกากับดูแลและการให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์และการเชิดชูเกียรติแก่
สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน และสถานประกอบการ
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรมและการออกใบรับรองการ
เป็นครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๕
(๘) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณและการกาหนดนโยบายในการระดมทุน
ทรัพยากร รายได้ หรือการจัดตั้งกองทุนอื่นต่อรัฐมนตรี
(๙) ส่งเสริม สนับสนุน กากับ และดูแลระบบการประกั นคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา สถาบันหรือสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
(๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทาการใดอัน
อยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๑) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
หมวด ๒
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะด้าน
หากสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาแห่ ง ใดมี ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ มี ป ระสบการณ์ เ ฉพาะด้ า นในสาขาวิ ช าชี พ ให้
คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษานั้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
หมวด ๓
สถาบันการอาชีวศึกษา

ส่วนที่ ๑
การจัดตั้ง
มาตรา ๑๓ สถานศึกษาอาชีวศึกษาสามารถรวมกันเป็นสถาบันได้
การรวมสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ จั ด ตั้ ง เป็ น สถาบั น ให้ ก ระท าได้ โ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคานึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ถ้ามีความเหมาะสมหรือมีความจาเป็นจะแยกสถานศึกษา
อาชีวศึกษาส่วนหนึ่งส่วนใดมารวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาอีกแห่งหนึ่งเพื่อจัดตั้งเป็นสถาบันก็ได้
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีความเหมาะสมหรือมีความจาเป็น จะจัดตั้งสถาบันเพื่อดาเนินการ
จัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ ให้สถาบันตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในการแบ่งส่วนราชการของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ส่วนที่ ๒
การดาเนินการ
มาตรา ๑๖ ให้สถาบันตามมาตรา ๑๕ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่ชานาญการปฏิบัติการสอน การวิจัยการถ่ายทอด
วิทยาการและเทคโนโลยี ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งให้บริการ
วิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
มาตรา ๑๗ สถาบันอาจแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานผู้อานวยการสถาบัน
(๒) วิทยาลัย
(๓) สานัก
(๔) ศูนย์
สถาบันอาจให้มีส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยเพื่อดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในมาตรา ๑๖ เป็นส่วนราชการของสถาบันอีกก็ได้

สานักงานผู้อานวยการสถาบันอาจแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย
วิทยาลัยอาจแบ่งส่วนราชการเป็นคณะวิชา ภาควิชา แผนก หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชาหรือภาควิชา
สานัก หรือศูนย์ อาจแบ่งส่วนราชการเป็นแผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าแผนก
มาตรา ๑๘ การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิทยาลัย สานัก
ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทา เป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานผู้อานวยการสถาบัน วิทยาลัย สานัก ศูนย์ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย ให้ทาเป็นข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๑๙ ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๖ สถาบันจะรับสถานศึกษาอื่นหรือสถาน
ประกอบการเข้าสมทบในสถาบั น เพื่อประโยชน์ในการวิจัยและพัฒ นามาตรฐานการอาชีว ศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพได้ และมีอานาจให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีแก่ผู้
ที่ศึกษาจากสถานศึกษาหรือสถานประกอบการ และสาเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถาบันได้
การรับเข้าสมทบ และการยกเลิกการเข้าสมทบของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การควบคุม สถานศึก ษาอื่น หรื อสถานประกอบการที่ เข้ าสมทบในสถาบัน ให้ เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๐ นอกจากเงินที่กาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สถาบันอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(๑) เงินผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่างๆ ของสถาบัน
(๒) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน
(๓) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของสถาบัน
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งสถาบันปกครอง ดูแลหรือใช้
ประโยชน์
(๕) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือเงิน
อุดหนุนอื่นที่สถาบันได้รับเพื่อใช้ในการดาเนินกิจการของสถาบัน
(๖) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น
ให้สถาบันมีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของสถาบัน ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัส ดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการจัดหารายได้
จากการให้บริการและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของส่วนราชการในสถาบัน
บรรดารายได้ แ ละผลประโยชน์ ข องสถาบัน เบี้ ย ปรั บ ที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ
ทรัพย์สินหรือสัญญาจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

มาตรา ๒๑ บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันได้มาโดยมีผู้อุทิศให้หรือได้มา โดยการซื้อหรือ
การแลกเปลี่ยนจากเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบันตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไม่ถือ
เป็นที่ราชพัสดุและให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบัน
มาตรา ๒๒ บรรดารายได้ แ ละทรั พ ย์ สิ น ของสถาบั น จะต้ อ งจั ด การเพื่ อ ประโยชน์ ต าม
วัตถุประสงค์ของสถาบันตามมาตรา ๑๖
เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่สถาบัน จะต้องจัดการตามเงื่อนไขที่ผู้อุทิศได้กาหนดไว้และ
จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน แต่ถ้ามีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวสถาบันต้อง
ได้รับความยินยอมจากผู้อุทิศให้หรือทายาท หากไม่มีทายาทหรือทายาทไม่ปรากฏจะต้องได้รับอนุมัติจากสภา
สถาบัน
ส่วนที่ ๓
สภาสถาบันและผู้บริหารสถาบัน
มาตรา ๒๓ ให้มีคณะกรรมการสภาสถาบันในสถาบันแต่ละแห่ง จานวนไม่เกินสิบสี่คน
ประกอบด้วย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยคาแนะนาของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) กรรมการสภาสถาบันโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้อานวยการสถาบัน
(๓) กรรมการสภาสถาบันจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเสนอ
(๔) กรรมการสภาสถาบันจานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดารงตาแหน่ งผู้บริหารสถาบันจานวน
สองคน และครูหรือคณาจารย์ประจาที่มิได้เป็นผู้บริหารจานวนสองคน
(๕) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก
สถาบันโดยคาแนะนาของกรรมการสภาสถาบันตาม (๓) และ (๔) ในจานวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนจานวนหนึ่งคนและจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถาบันหรือสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนั้น
ตั้งอยู่จานวนหนึ่งคน
คุณสมบั ติของผู้ ดารงตาแหน่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันตาม (๓) และ
กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกหรือสรรหากรรมการสภาสถาบัน ตาม
(๓) (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ส ภาสถาบัน แต่งตั้งรองผู้อานวยการสถาบันคนหนึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสภา
สถาบันโดยคาแนะนาของผู้อานวยการสถาบัน
มาตรา ๒๔ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕) มี
วาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และจะแต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง นายกสภาสถาบันและกรรมการสภา
สถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในประเภทนั้น
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) สภาสถาบันมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อน
ความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
การพ้นจากตาแหน่งตาม (๕) ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจานวนกรรมการสภาสถาบัน
เท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่ตาแหน่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันว่างลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดและยัง
มิได้ดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้สภาสถาบัน
ประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) หรือ (๕) พ้น
จากตาแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการแต่งตั้งหรือได้มีการเลือกผู้ดารงตาแหน่งแทนแล้ว ให้ผู้ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งหรือได้รับเลือกอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดารงตาแหน่ง
เหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดาเนินการให้มีผู้ดารงตาแหน่งแทนก็ได้
ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓ (๓) (๔) และ (๕) พ้น
จากตาแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิหรื อยังมิได้
เลือกกรรมการสภาสถาบันอื่นขึ้นใหม่ ให้นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันซึ่งพ้นจากตาแหน่งปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันใหม่แล้ว
ให้มีการดาเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๓
(๓) (๔) และ (๕) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๒๕ สภาสถาบันมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน และ
โดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อนุมัติแผนพัฒนาของสถาบันเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของ
สถาบันให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ
(๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบันเกี่ยวกับการดาเนินการของสถาบัน
(๓) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส่วนราชการของสถาบันตามมาตรา ๑๗
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนราชการดังกล่าว
(๔) อนุมัติการรับสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการเข้าสมทบและการยกเลิกการสมทบ
ของสถานศึกษาอื่นหรือสถานประกอบการดังกล่าว
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของสถาบันให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
(๖) อนุมัติการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมดาเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัย ห้องทดลองหรือ
ห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพกับสถานประกอบการหรือภาคเอกชนตาม
มาตรา ๕๓
(๘) กากับมาตรฐานการศึกษา ควบคุมคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาทุกระดับ
(๙) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
พิเศษ
(๑๐) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้อานวยการสถาบัน
(๑๑) แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้อานวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน และอาจารย์
พิเศษ
(๑๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอานาจและ
หน้าที่ของสภาสถาบัน
(๑๓) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดหารายได้ ออกข้อบังคับและวางระเบียบเกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
(๑๔) ให้ความเห็นชอบในการกาหนดตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่มิได้ระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๒๖ การประชุมสภาสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๗ ให้มีผู้อานวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของ
สถาบัน และให้มีรองผู้อานวยการสถาบันอย่างน้อยหนึ่งคน กับทั้งอาจมีผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบันหนึ่งคนหรือ
หลายคนก็ได้ ทั้งนี้ ตามจานวนที่สภาสถาบันกาหนดเพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ผู้อานวยการสถาบัน
มอบหมาย
มาตรา ๒๘ ให้สภาสถาบันสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เสนอรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน ทั้งนี้ ให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และข้าราชการของสถาบัน
ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองผู้อานวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน โดยคาแนะนา
ของผู้อานวยการสถาบันจากครูหรือคณาจารย์ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ เป็นผู้อานวยการสถาบัน รองผู้อานวยการ
สถาบัน และผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๒๙ ผู้อานวยการสถาบันมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้ง
ใหม่อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการสถาบันพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก

(๓) สภาสถาบันมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนกรรมการสภาสถาบัน
เท่าที่มีอยู่ เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือหย่อนความสามารถ
(๔) ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุมีมลทินหรือมัว
หมองในกรณีที่ถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
เมื่อผู้อานวยการสถาบันพ้นจากตาแหน่ง ให้รองผู้อานวยการสถาบันหรือผู้ช่วยผู้อานวยการ
สถาบันพ้นจากตาแหน่งด้วย และให้มีการแต่งตั้งผู้อานวยการสถาบันภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้อานวยการ
สถาบันพ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๓๐ ผู้อานวยการสถาบันและรองผู้อานวยการสถาบันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา และได้ทา
การสอนหรือมีประสบการณ์ด้านบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบันหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้ อย
กว่าสองปี หรือ
(๒) ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษา และได้ทาการสอนหรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน หรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่น หรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี
ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการสถาบั น ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๓๑ ผู้อานวยการสถาบันเป็นผู้แทนของสถาบันในกิจการทั่วไป และให้มีอานาจและ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
ทางราชการและของสถาบัน จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ของทางราชการและของสถาบัน
(๓) จัดทาแผนการดาเนินงาน แผนพัฒนาของสถาบัน งบประมาณประจาปี และตลอดจน
ติดตามการประเมินผลการดาเนินงานของสถาบัน
(๔) เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของสถาบันต่อสภาสถาบัน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของทางราชการและของ
สถาบัน หรือตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้รองผู้อานวยการสถาบันเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อานวยการสถาบันหลายคนให้รองผู้อานวยการ
สถาบันซึ่งผู้อานวยการสถาบันมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน หากผู้อานวยการสถาบันมิได้มอบหมาย ให้
รองผู้อานวยการสถาบันซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทน

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน หรือไม่มีผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
สถาบันตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกสภาสถาบันแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา
๓๐ เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบัน
ให้ผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองมีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน
ในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ ง มติคณะรัฐ มนตรี มติคณะกรรมการตาม
กฎหมาย หรือมีคาสั่งของผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจและหน้าที่
อย่างใด ก็ให้ผู้รักษาราชการแทนทาหน้าที่กรรมการหรือมีอานาจและหน้าที่อย่างนั้นในระหว่างรักษาราชการ
แทนด้วย
มาตรา ๓๓ ให้รองผู้อานวยการสถาบันคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบ
งานของสานักงานผู้อานวยการสถาบัน
วิทยาลัย สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยให้มี
ผู้อานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของวิทยาลัย สานัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่
มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยนั้น
ส่วนราชการตามวรรคสองจะให้มีรองผู้อานวยการเพื่อทา หน้าที่ตามที่ผู้อานวยการส่วน
ราชการนั้นมอบหมายก็ได้
มาตรา ๓๔ ให้ ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการวิทยาลั ย ผู้ อานวยการส านัก ผู้ อานวยการศูน ย์
ผู้อานวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย และรองผู้อานวยการของตาแหน่ง
ดังกล่าวเป็นตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา แล้วแต่กรณี ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๓๕ ให้ ต าแหน่ งผู้ อ านวยการสถาบั น และต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถาบัน เป็ น
ตาแหน่งที่เทียบเท่าตาแหน่งอธิการบดีและตาแหน่งรองอธิการบดีในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ๓๖ ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบัน รองผู้อานวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการ
สถาบัน ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ และผู้อานวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย จะดารงตาแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งตาแหน่งในขณะเดียวกันมิได้
ผู้ดารงตาแหน่งตามวรรคหนึ่งจะรักษาราชการแทนตาแหน่งอื่นอี กหนึ่งตาแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา ๓๗ ในวิทยาลัยแต่ละแห่งให้มีคณะกรรมการวิทยาลัยคณะหนึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม
สนับสนุน ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนาแนว
ทางการดาเนินงานของวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้แทนครูหรือคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของวิทยาลัยแห่งนั้น ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนองค์กร
ศาสนาอื่นในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากกรรมการตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการวิทยาลัยอาจมีผู้แทนสถานประกอบการ
ด้านธุร กิจ การพาณิชย์ การเกษตร หรื ออุตสาหกรรม ผู้ แทนหอการค้าจังหวัด และผู้แทนองค์กรด้าน
อาชีวศึกษาในพื้นที่ เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นได้
ในกรณีที่วิทยาลัยใดไม่อาจมีผู้แทนประเภทใดประเภทหนึ่งตามที่ได้กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้
คณะกรรมการวิทยาลัยของวิทยาลัยนั้น ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่
จานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
การประชุม วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการวิทยาลัย ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ส่วนที่ ๔
ตาแหน่งทางวิชาการ
มาตรา ๓๘ คณาจารย์ประจาซึ่งสอนชั้นปริญญาในสถาบันมีตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
(๑) ศาสตราจารย์
(๒) รองศาสตราจารย์
(๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(๔) อาจารย์
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนคณาจารย์ประจาตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศาสตราจารย์นั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยคาแนะนาของสภาสถาบัน
มาตรา ๓๙ ศาสตราจารย์พิเศษนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้ง จากผู้ซึ่งเป็น
หรือเคยเป็นอาจารย์พิเศษในวิชาที่ผู้นั้นมีความชานาญเป็นพิเศษโดยคาแนะนาของสภาสถาบันคุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๐ สภาสถาบันอาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็ นคณาจารย์ประจา
ของสถาบันเป็นรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ หรืออาจารย์พิเศษได้
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และอาจารย์พิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๑ ให้ผู้เป็นศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ มีสิทธิใช้ตาแหน่งทางวิชาการดังกล่าวเป็นคานาหน้า
นามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป
การใช้คานาหน้านามตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อักษรย่อดังต่อไปนี้
ศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ
ใช้อักษรย่อ ศ. (พิเศษ)
รองศาสตราจารย์
ใช้อักษรย่อ รศ.

รองศาสตราจารย์พิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

ใช้อักษรย่อ รศ. (พิเศษ)
ใช้อักษรย่อ ผศ.
ใช้อักษรย่อ ผศ. (พิเศษ)

ส่วนที่ ๕
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๔๒ สถาบันมีอานาจให้ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันได้
การเรียกชื่อปริญญาในสาขาวิชา และการใช้อักษรย่อสาหรับสาขาวิชานั้นให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๔๓ สภาสถาบั น โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษาอาจออก
ข้อบังคับกาหนดให้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสองได้
มาตรา ๔๔ สภาสถาบันอาจออกข้อบังคับกาหนดให้มีประกาศนียบัตรออกให้แก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาเฉพาะวิชาได้
มาตรา ๔๕ สถาบันมีอานาจให้ปริญญากิตติมศักดิ์แก่บุคคลซึ่งสภาสถาบันเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
สมควรแก่ปริญญานั้น แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่คณาจารย์ประจา ผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในสถาบันนายก
สภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันในขณะดารงตาแหน่งนั้นมิได้
สาขาของปริ ญญากิตติมศักดิ์ และหลั กเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๖ สภาสถาบันอาจกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็นเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้และอาจ
กาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจาตาแหน่งผู้บริหาร หรือครุยประจาตาแหน่ง
คณาจารย์ของสถาบันได้
การกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ
ครุยประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่าง
ใดให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๔๗ สภาสถาบันอาจกาหนดให้มีตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบัน เครื่องแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาได้ โดยทาเป็นข้อบังคับของสถาบันและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

การใช้ตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันเพื่อการค้าหรือการใช้สิ่งดังกล่าวที่มิใช่เพื่อ
ประโยชน์ของสถาบันตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสถาบัน
หมวด ๔
ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนามาตรฐานการอาชีวศึกษาของชาติ ให้สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ดาเนิ นการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการอาชีว ศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน ให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
มาตรา ๔๙ สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสถาบันเพื่อ
ประโยชน์ในการร่วมมือทางวิชาการ การสร้างคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาของชาติ เพื่อสามารถใช้ทรัพยากรร่ว มกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ สถาบันต้องจัดระบบการจัดการให้เอื้ออานวยแก่ผู้มีประสบการณ์ ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมจากสถานประกอบการที่ได้รับการรับรอง ผู้เรียนที่สะสมผลการเรียนไว้ และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณ์ด้าน
วิชาชีพเพื่อให้ได้คุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กาหนด
มาตรา ๕๑ ในการจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ที่ เ ป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบัน และสถานประกอบการ
มาตรา ๕๒ สถานประกอบการใดที่ประสงค์จะดาเนินการจัดการอาชีวศึกษา และการ
ฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้ได้รับการ
รับรองประโยชน์ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ถือว่าไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบศูนย์
การเรียนตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
การยื่นคาขอและการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
การจัดการอาชีวศึกษาในสถานประกอบการให้จัดการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษาและ
การฝึกอบรมวิชาชีพ หรือจัดการสอนตามหลักสูตรที่สถานประกอบการร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันจัดทาขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
หลักเกณฑ์ และวิธีการดาเนินการตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด

มาตรา ๕๓ สถานประกอบการหรื อ ภาคเอกชนอาจเข้ า ร่ ว มด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย
ห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันของรัฐหรือเอกชนได้ตามความตกลงของสถานศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการนั้น ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ ด้านความร่วมมือในการพัฒนากาลังคน การวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการ
อาชีวศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ของครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือสถาบัน ให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
รายได้และทรัพย์สินที่เกิดจากการดาเนินการของสถานประกอบการตามวรรคหนึ่งให้เป็น
รายได้ของสถานศึกษาหรือสถาบันนั้น
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมดาเนินการของสถานประกอบการ หรือภาคเอกชนตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน
มาตรา ๕๔ สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี
(๒) การเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ หรือองค์กรอื่น ที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
มาตรา ๕๕ ครูฝึกในสถานประกอบการตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาการศึกษา
ด้านอาชีพ
(๒) เป็นผู้ชานาญการด้านอาชีพโดยสาเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือมาตรฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
(๓) เป็ น ผู้เชี่ย วชาญด้านอาชีพเฉพาะสาขาซึ่งสาเร็จการศึกษาวิชาชีพไม่ต่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี หรือสาเร็จการศึกษาวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าสามปี หรือผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาอาชีพนั้นไม่น้อยกว่าห้าปี
(๔) เป็นผู้มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จในอาชีพเฉพาะสาขา มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในสังคมและท้องถิ่น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้ง การทดสอบ การฝึกอบรม และการออกใบรับรองการเป็นครูฝึกใน
สถานประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
หมวด ๕
การเงินและทรัพยากร

มาตรา ๕๖ ให้ จั ดตั้ง กองทุน ขึ้นกองทุนหนึ่ง ในส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า “กองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ” มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา การพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือใน
การจัดการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
(๑) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่สถานประกอบการหรือเอกชนมอบให้แก่กองทุน หรือที่มีผู้บริจาค
หรืออุทิศให้แก่กองทุน
(๒) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(๓) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
(๔) รายได้หรือผลประโยชน์อื่นของกองทุน
มาตรา ๕๗ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายได้ ดังต่อไปนี้
(๑) การดาเนินงานและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่
หลักสูตร กิจกรรม มาตรฐานสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา สถาบัน สถานประกอบการ
และครูฝึกในสถานประกอบการ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าว
(๒) การให้กู้ยืมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อใช้จ่ายในการประกอบอาชีพโดยอิสระ
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
การเบิกจ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากาหนด
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๕๘ ผู้ ใ ดใช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ ครุ ย ประจ าต าแหน่ ง เครื่ อ งแบบ
เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิที่จะใช้หรือแสดง
ด้วยประการใดๆ ว่าตนมีตาแหน่งใดในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันการอาชี วศึกษาหรือมีปริญญา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถานศึกษาหรือสถาบันโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้
กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้ หรือมีตาแหน่งหรือวิทยฐานะเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ปลอม หรือทาเลียนแบบซึ่งตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของสถาบันไม่ว่าจะทาเป็นสี
ใดหรือทาด้วยวิธีใดๆ
(๒) ใช้ตรา สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายของสถาบันปลอมหรือซึ่งทาเลียนแบบ หรือ
(๓) ใช้ หรือทาให้ปรากฏซึ่งตรา สัญลักษณ์ เครื่องหมายของสถาบันที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดย
ไม่ได้รับอนุญาต

ถ้าผู้กระทาความผิดตาม (๑) เป็นผู้กระทาความผิดตาม (๒) ด้วย ให้ลงโทษเฉพาะความผิด
ตาม (๒) แต่กระทงเดียว
ความผิดตาม (๓) เป็นความผิดอันยอมความได้
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๐ ให้ ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาที่ ตั้ ง ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ เป็ น
สถานศึกษาอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑ ให้ผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าวิทยาลัย รวมทั้งผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยของผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย หรือผู้ดารงตาแหน่งรองหรือผู้ช่วยของตาแหน่งดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและข้อบังคับหรือระเบียบของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งผู้ อานวยการสถาบันตามมาตรา ๒๘ ให้
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการทา
หน้าที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งผู้ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่รักษาการดังกล่าว
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้
บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา รวมทั้งการดาเนินการจัดการ
อาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษา
และการฝึ กอบรมวิช าชีพนั้นถือเป็น กระบวนการผลิตและพัฒ นากาลังคนเพื่อเพิ่มผลผลิตและส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล ทาให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ

โดยอิสระและพึ่งตนเองได้ นอกจากนี้ สมควรกาหนดให้มีสถาบันการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาและเป็นนิติบุคคลในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีการจัดการ
อาชีวศึกษาที่ดาเนินการอย่างเป็น เอกภาพในด้านนโยบายและมีการกระจายอานาจไปสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อให้
การจั ดการอาชีว ศึกษาและการฝึ กอบรมวิช าชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิ ทธิภ าพเกิดผลส าเร็จแก่
ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา อันจะเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
1.การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
3.ผลิต พัฒนาครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา
4.ผลิตและพัฒนากํา ลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรม ที่สอดคลองกับความตองการของการ พัฒนา
ประเทศ
5.สรางโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคและความเทาเทียมทาง
การศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภาคผนวก 40

ยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากําลังคนดานการอาชีวศึกษา เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพกําลังคนดานการอาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมในดาน การอาชีวศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป (2563-2567) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ภาคผนวก 41

