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บทนํา
1. ประวัตวิ ทิ ยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
เดิมเป็ นโรงเรี ยนที่เรี ยกว่า “ โรงเรียนประถมช่ างไม้ ” โรงเรี ยนนี้เป็ นแผนกหนึ่งของโรงเรี ยน
ประชาบาลวัดสระแก้ว ตําบลในเมือง จังหวัดนครราชสี มา รับนักเรี ยนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เพื่อ
เรี ยนต่อในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และประถมศึกษาปี ที่ 6 วิชาที่เรี ยนมีวิชาช่างไม้ และวิชาสามัญ เมื่อ
แรกตั้ง โรงเรี ยนดํารงอยูด่ ว้ ยเงินการประถมศึกษา นักเรี ยนสอบไล่ได้ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6 นับว่าจบชั้น
ประถมอย่างสมบูรณ์
พ.ศ. 2480 ได้มีการเปลี่ยนแผนการศึกษาใหม่ จึงแยกการเรี ยนการสอนเป็ นเอกเทศแต่ยงั คงทําการ
สอนอยูใ่ นสถานศึกษาเดิม คือบริ เวณโรงเรี ยนวัดสระแก้วปัจจุบนั และสอนตามหลักสูตรฉบับสังเขปของ
กระทรวงธรรมการตลอดมา
พ.ศ. 2481 ทางราชการได้จดั ตั้งโรงเรี ยนอาชีพการช่างประเภทต่าง ๆ ขึ้น ทุกจังหวัด เพื่อ
ส่ งเสริ มอาชีพการช่างให้เจริ ญรุ่ งเรื องขึ้น และทางราชการมีความจําเป็ นต้องจัดการศึกษาประเภทนี้ให้เป็ น
ปึ กแผ่น จึงได้สงั่ ยุบโรงเรี ยนประถมช่างไม้เดิมเสี ย และตั้ง “โรงเรียนประถมอาชีพช่ างไม้ ”ขึ้น ย้ายที่ต้ งั
โดยใช้สถานที่ของโรงเรี ยนเกษตรกรรมนครราชสี มาเดิม และได้ยา้ ยโรงเรี ยนเกษตรกรรมนครราชสี มา
ไปอยูท่ ่ีอาํ เภอสี คิ้ว (โรงเรี ยนประถมอาชีพช่างไม้) เป็ นสถานที่ต้ งั ในปั จจุบนั โรงเรี ยนนี้ข้ ึนตรงต่อจังหวัด
นครราชสี มา และทําการเปิ ดเรี ยน ณ สถานศึกษาแห่ งใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2481
พ.ศ. 2482 โรงเรี ยนประถมอาชีพช่างไม้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “โรงเรียนช่ างไม้ นครราชสี มา” รับ
นักเรี ยนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เข้าเรี ยนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปี ที่ 1 (แผนกช่างไม้ฝีมือ)
และต่อมาโรงเรี ยนเปิ ดทําการสอนในระดับชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง)
หลักสู ตร 3 ปี โดยรับนักเรี ยนที่สอบไล่ได้ช้ นั ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น (แผนกช่างไม้ฝีมือ) และ
สอบไล่ได้ช้ นั ม.3 (ป.6 ปั จจุบนั ) เข้าเรี ยนต่อในชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายปี ที่ 1 (แผนกช่างไม้ปลูก
สร้าง) เมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อโรงเรี ยนใหม่จากโรงเรี ยนช่างไม้นครราชสี มา เป็ น “โรงเรียนการช่ าง
นครราชสี มา”
พ.ศ. 2501 โรงเรี ยนได้รับอนุญาตให้เปิ ดการสอนในระดับประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูง (แผนก
ช่างไม้และก่อสร้าง) หลักสูตร 3 ปี โดยรับนักเรี ยนที่สอบไล่ได้ช้ นั ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาชั้นสูงปี ที่ 1
(แผนกช่างไม้และก่อสร้าง)
พ.ศ. 2502 โรงเรี ยนได้รับความช่วยเหลือจากองค์การสนธิสญ
ั ญาป้ องกันภูมิภาค เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้(สปอ.หรื อซีโต้)ให้โรงเรี ยนอยูใ่ นโครงการฝึ กช่างฝี มือ ที่จดั ขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลิตช่างฝี มือใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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ระดับกลาง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านอุตสาหกรรม โดยช่วยเหลือ
ทั้งในด้านการเงิน อุปกรณ์การสอน และเครื่ องมือเครื่ องจักรต่าง ๆ ดังนั้นโรงฝึ กงานช่างไม้จึงถูกดัดแปลง
ตามโครงการนี้ให้เป็ นโรงฝึ กงานที่สามารถใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ เครื่ องจักรที่ใช้ไฟฟ้ าได้
พ.ศ. 2504 กรมอาชีวศึกษาได้เปิ ดรับนักเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เข้าศึกษาต่อใน
ชั้นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกต่าง ๆ คือ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ า ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ และช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หลักสูตร 3 ปี ได้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 (มศ.6)
พ.ศ. 2510 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเงินกูเ้ พื่อพัฒนาอาชีวศึกษา โดยเริ่ มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2510 - พ.ศ.
2515 โดยได้รับปรับปรุ งอาคารเรี ยนอุปกรณ์การสอน และอื่น ๆ
พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรี ยนการช่างนครราชสี มา เป็ น “ โรงเรียนเทคนิคนครราชสี มา ”
พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะเป็ น “ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา ” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกเป็ น
“ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสี มาวิทยาเขต 1 ” เนื่องจากต้องรวมกับโรงเรี ยนการช่างสตรี ที่เป็ นวิทยาลัย
อาชีวศึกษาวิทยาเขต 2 และเปิ ดรับนักเรี ยนที่สาํ เร็ จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในแผนกวิชาช่างไฟฟ้ า ช่างไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่ องมือกล และช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หลักสูตร 2 ปี
เมื่อสําเร็ จแล้วรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้แยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขตออกจากกัน โดย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาเขต 2 เป็ น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสี มาจนถึงปัจจุบนั ส่ วนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาวิทยาเขต 1 เปลี่ยนชื่อเป็ น “วิทยาลัยช่ างอุตสาหกรรมนครราชสี มา” ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2521
พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อ จากวิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมนครราชสี มา เป็ น
“วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา” ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2522 มาจนถึงปัจจุบนั
พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นสมควรขยายการอาชีวศึกษาให้แพร่ หลายยิง่ ขึ้น เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้มีโอกาสศึกษาต่อสู งขึ้น จึงให้
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา เปิ ดสอนแผนกวิชาช่างยนต์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณา เห็นสมควรปรับปรุ งขยายอาชีวศึกษา เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ(ม.ศ.5) ได้มีโอกาสศึกษาต่อสูงขึ้น ให้วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสี มาเปิ ดสอนแผนกวิชาเทคนิคเครื่ องเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา และ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)
พ.ศ. 2527 เปิ ดสอนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
พ.ศ. 2528 กรมอาชีวศึกษาได้ดาํ เนินการคัดเลือกให้วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มาได้รับคัดเลือกเป็ น
“สถานศึกษาดีเด่ น ประเภทช่ างอุตสาหกรรม” ประจําปี การศึกษา 2528
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พ.ศ. 2540 เปิ ดสอนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาเขียนแบบเครื่ องกล และแผนก
วิชาพณิ ชยการ เปิ ดสอนระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกวิชาเขียนแบบเครื่ องกล และแผนก
วิชาโยธา
พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้คดั เลือกให้ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา ได้รับรางวัล
“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจําปี การศึกษา 2542
พ.ศ. 2551 เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) แผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการได้คดั เลือกให้ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา ได้รับรางวัล
“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจําปี การศึกษา 2554 และผ่านเกณฑ์ “การประเมินคุณภาพภายนอก
เพือ่ รับรองมาตรฐานการศึกษาด้ านการอาชีวศึกษารอบสาม” จากสํานักงานรองรับมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในระดับ “ดี”
พ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการได้คดั เลือกให้ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา ได้รับรางวัล
“สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ประจําปี การศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเห็นสมควร
ปรับปรุ งขยายอาชีวศึกษา เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.) ได้มี
โอกาสศึกษาต่อสู งขึ้น จึงให้วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา เปิ ดสอนหลักสูตรปริ ญญาตรี เทคโนโลยีหรื อสาย
ปฏิบตั ิการ(ทลบ.) มี 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ า(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
(ต่อเนื่อง)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มาปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 508 ถนนสุ รนารี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสี มา 30000 มีพ้นื ที่ 42 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา แบ่งเป็ น 2 แปลงคือแปลงเนื้อที่ 38 ไร่
0 งาน 12 ตาราวา ที่ต้ งั อาคารเรี ยน โรงฝึ กงาน หอประชุม และหอสมุดวิทยาลัย แปลงเนื้อที่ 4 ไร่ 0 งาน
56 ตารางวา เป็ นที่ต้ งั บ้านพักครู บริ เวณหลังโรงแรมศรี พฒั นา
จัดการศึกษา 2 ประเภทวิชา คือ อุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) และหลักสู ตรปริ ญญาตรี เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต (ทลบ.)

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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ทําเนียบผูบ้ ริ หารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
1.นายวัฒนา
2.นายขาว
3.นายจรู ญ

รัตนวิเศษ
อาจสูงเนิน
อุตกฤษฎ์

4.นายทวีวฒั น์
5.นายประสิ ทธิ์
6.นายวิเชียร
7.นายศุภร
8.นายพินิจ
9.นายอุดม
10.นายพิษณุ
11.นายพิสิษฐ์

อยูท่ วี
พร้อมมูล
บุญเลิศ
บุญเนาว์
ศุภวัฒน์
ไชยเดชาธร
จงไพบูลย์สวัสดิ์
เนาวรังษี

12.นายสื บพงษ์ รักษาทรัพย์
13.นายมานะ ด้วงทวี
14.นายวีระชัย ไตรศักดิ์

1 สิ งหาคม 2481 – 31 มกราคม 2484
1 กุมภาพันธ์ 2484 – 7 มกราคม 2491
8 มกราคม 2491 – 11 สิ งหาคม 2510
1 เมษายน 2514 – 30 กันยายน 2521
12 สิ งหาคม 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 สิ งหาคม 2546
5 สิ งหาคม 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 – ปัจจุบนั
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2. จํานวนนักศึกษาแต่ ละสาขาวิชา
จํานวนนักเรียน – นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
แผนก

ปวช.1
เครื่ องกล
224
เครื่ องมือกลและซ่อมบํารุ ง 206
เขียนแบบเครื่ องกล
109
เทคนิคการผลิต
0
โลหะการ
148
ไฟฟ้ ากําลัง
213
อิเล็กทรอนิกส์
201
แมคคาทรอนิกส์
119
ก่อสร้าง
131
สถาปัตยกรรม
42
เทคนิคอุตสาหกรรม
0
โยธา
0
พาณิ ชยกรรม
132
รวม
1,525

ปวช.2
194
167
73
0
68
165
148
59
67
22
0
0
79
1,042

ปวช.3
129
153
58
0
70
125
96
35
56
19
0
0
57
798

รวม
547
526
240
0
286
503
445
213
254
83
0
0
268
3,365

ปวส.1
246
0
63
213
103
290
213
118
86
0
82
84
133
1,631

ปวส.2
150
0
54
184
102
252
197
106
55
0
65
94
148
1,407

รวม
396
0
117
397
205
542
410
224
141
0
147
178
281
3,038

ป.ตรี
24
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
63

รวมทั้งสิ้น
967
526
357
397
491
1,084
855
437
395
83
147
178
549
6,466

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
งานทะเบียน

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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3. จํานวนบุคลากร
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา ปี 2559
บุคลากร

จํานวน (คน)
5
111
3
12
3
101
3
59
297

ผูบ้ ริ หาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ
ครู พิเศษสอน
ครู ต่างชาติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 2559
งานบุคลากร

4. ผู้บริหารปัจจุบัน
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระชัย
นายเวชยันต์
นายสนิท
นายเฉลิมชัย
นายประจวบ

ไตรศักดิ์
อินทร์ช่าง
เสมียนรัมย์
สุ ภานันท์
ปราบงูเหลือม

ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนฯ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากร

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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ข้อมูลอาคารสถานที่
ลําดับ
รายการ
ที่
1 อาคารอํานวยการ
(อาคาร 1)

สร้างปี

งปม.ที่สร้าง

ลักษณะอาคาร

2512

1,565,500

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น
ขนาดกว้าง 9.5 เมตร ยาว 84
เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังคอนกรีต
เสริมเหล็ก หลังคาคอนกรีตเสริม
เหล็ก และกระเบื้องลอนคู่ เนื้อที่
ปลูกสร้าง 756 ตารางเมตร
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีช่ ั้น
พื้นที่ใช้สอย 3,000 ตารางเมตร
ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 63
เมตร ผนังก่ออิฐฉาบปูนหลังคา
โลหะแผ่น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีช่ ั้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 36
เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 1,448
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีช่ ั้น
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 88
เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 1,920
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาก่ออิฐฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 40.30 เมตร ยาว 63.50
เมตร พื้นที่ใช้สอย 2,559 ตาราง
เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 2,559
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาก่ออิฐฉาบปูนครึ่งบนโครงเหล็ก
ติดกระจก ห้องเรียนชั้นสองพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครง
เหล็ก มุงโลหะแผ่น

2

อาคารเรียนแผนกพณิชย
การและแผนกแมคคาทรอ
นิกส์(อาคาร 2)

2556

26,100,000

3

อาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2525
(อาคาร 3)

3,800,000

4

อาคารแผนกไฟฟ้ากําลัง
(อาคาร 4)

2530

4,678,000

5

โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
(อาคาร 5)

2512

241,000
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ลําดับ
รายการ
ที่
6 โรงฝึกงานแผนกช่างยนต์
(โอเพ่นเชต)
(อาคาร 5)

สร้างปี

งปม.ที่สร้าง

ลักษณะอาคาร

2512

74,000

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้
เดียว ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว
30 เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 150
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาก่ออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครง
เหล็กมุงโลหะแผ่น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้
เดียว ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว
50 เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 500
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาก่ออิฐฉาบปูนครึ่งบน
โครงเหล็กติดกระจก ห้องเรียน
ชั้นสองพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคาโครงเหล็กมุงโลหะแผ่น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้
เดียว ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว
42 เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 380
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาผนังก่ออิฐฉาบปูน
ครึ่งบนโครงเหล็กติดกระจก
ห้องเรียนชั้นสองพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็กมุง
โลหะแผ่น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีช่ ั้น
แบบ กช.ที่ 1,200 ขนาดกว้าง
20 เมตร ยาว 50 เมตร เนือ้ ที่
ปลูกสร้าง 4,125 ตารางเมตร
เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาก่ออิฐ
ฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคามุงโลหะแผ่น

7

โรงฝึกงานแผนกช่าง
ก่อสร้าง
(อาคาร 6)

2512

344,500

8

โรงฝึกงานแผนกช่างกล
โรงงาน
(อาคาร 7)

2512

267,000

9

อาคารฝึกงานแผนกช่าง
เทคนิคการผลิตและแผนก
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
(อาคาร 8)

2539

20,800,000
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ลําดับ
รายการ
สร้างปี
ที่
2541
10 อาคารฝึกงานแผนกช่าง
เชื่อมโลหะและแผนกเทคนิค
พื้นฐาน
(อาคาร 9)

งปม.ที่สร้าง

ลักษณะอาคาร

19,240,000

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีช่ ั้น
แบบ กช. 1200/40 ขนาดกว้าง
20.60 เมตร ยาว 56.50 เมตร
พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กฝา ก่ออิฐ
ฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคามุงโลหะแผ่น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น
ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 16
เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาก่อ
อิฐฉาบปูน หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีช่ ั้น
แบบเลขที่ 35601 ขนาดกว้าง 10
เมตร ยาว 88 เมตร พื้นทีใ่ ช้สอย
4,215 ตารางเมตร เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ฝาก่ออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
คอนกรีตเสริมเหล็กและกระเบื้อง
ลอนคู่
อาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง 16.40
เมตร ยาว 51.15 เมตร เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังก่ออิฐ
ฉาบปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคาโลหะแผ่น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้ เดียว
ขนาดกว้าง 18.30 เมตร ยาว
16.50 เมตร พื้นที่ปลูกสร้าง 295
ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 228
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาก่ออิฐฉาบปูนกระจก พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
คอนกรีตเสริมเหล็กและกระเบื้อง
ลอนคู่

11

หอประชุม โรงอาหาร
สหกรณ์ฯ
(อาคาร 10)

2535

6,477,769

12

2536
อาคารเรียนวิชาสามัญ
สัมพันธ์ ห้องสมุด และศูนย์
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Salf)
(อาคาร 11)

19,700,000

13

อาคารอเนกประสงค์
(โรงยิงเนเซียม)
(อาคาร 12)

2550

บกศ.

14

ห้องอาหารครู
(อาคาร 13)

2512

300,000

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

10

ลําดับ
รายการ
ที่
15 อาคารงานพัสดุกลาง
(อาคาร 14)

สร้างปี

งปม.ที่สร้าง

ลักษณะอาคาร

2531

บกศ.

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้
เดียว ขนาดกว้าง 12.30 เมตร
ยาง 36.24 เมตร เนื้อที่ปลูก
สร้าง 547 ตารางเมตร พื้นที่ใช้
สอย 445 ตารางเมตร เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝ่าก่ออิฐฉาบ
ปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กและ
กระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้
เดียว ขนาดกว้าง 12.30 เมตร
ยาว 18.12 เมตร เนื้อที่ปลูก
สร้าง 286 ตารางเมตร พื้นที่ใช้
สอย 220 ตารางเมตร เสา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาก่ออิฐฉาบ
ปูน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กและ
กระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึง่ ไม้
สองชั้น ขนากว้าง 20 เมตร ยาว
32 เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 288
ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 384
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาล่างก่ออิฐฉาบปูน บน
กระเบื้องแผ่นเรียบ พื้นล่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบนพื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึง่ ไม้
สองชั้น ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว
10 เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 324
ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 435
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาก่ออิฐฉาบปูน ชั้นบนไม้
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บนพืน้ ไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่

16

อาคารสํานักงาน
ผู้อํานวยการ(อาคาร 15)

2512

124,000

17

บ้านพักผู้อํานวยการ
(อาคาร 16)

2512

119,000

18

บ้านพักรองผู้อํานวยการ
(อาคาร 17)

2534

166,000

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

11

ลําดับ
รายการ
ที่
19 บ้านพักครูแบบแฝด
(อาคาร 18/1-7)

สร้างปี

งปม.ที่สร้าง

ลักษณะอาคาร

2512

60,000

อาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง จํานวน
7 หลัง ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว
16 เมตร เนื้อที่ปลูกสร้าง 317
ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 500
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ต่อเสาไม้ ฝากระเบื้องแผ่นเรียบ พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึง่ ไม้
สองชั้น ขนาดกว้าง 7.50 เมตร
ยาว 72 เมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก บนต่อเสาไม้ ฝาก่ออิฐฉาบปูน
บนกระเบื้องแผ่นเรียบ พื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก บนพื้นไม้ หลังคา
กระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึง่ ไม้
สองชั้น ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว
16 เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
บนต่อไม้ ฝาก่ออิฐฉาบปูน ด้านบน
ฝาไม้ พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บน
พื้นไม้หลังคามุงสังกะสี
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึง่ ไม้
สองชั้น ขนาดกว้าง 6.70 เมตร
ยาว 70.70 เมตร เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก บนเสาไม้ ฝาก่ออิฐฉาบ
ปูน ด้านบนก่ออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึง่ ไม้
สองชั้น ขนาดกว้าง 6.70 เมตร
ยาว 70.70 เมตร เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก เสาบนปูน ฝาก่ออิฐฉาบ
ปูน ด้านบนก่ออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่

20

บ้านพักครูแบบเรือนแถว
(6 ครอบครัว)
(อาคาร 19)

2512

119,000

21

บ้านพักครูแบบเรือนแถว
หลังศนภ.(4 ครอบครัว)
(อาคาร 21)

2513

54,000

22

บ้านพักภารโรงแบบเรือน
แถว (ข้างข้างบ้านพักผอ.)
(4 ครอบครัว)
(อาคาร 22)

2539

บกศ.

23

บ้านพักภารโรงแบบเรือน
แถว (4 ครอบครัว)
(อาคาร 23)

2540

บกศ.

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

12

ลําดับ
รายการ
ที่
24 อาคารศิษย์เก่า
วิทยาลัยเทคนิค
นครราชสีมา
(อาคาร 24)

สร้างปี

งปม.ที่สร้าง

ลักษณะอาคาร

2551

2,000,000

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้ เดียว
ขนาดกว้าง 11.40 เมตร ยาว
20.08 เมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาก่ออิฐฉาบปูนพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก เนือ้ ที่ปลูกสร้าง 286
ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 230
ตารางเมตร หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชัน้ เดียว
พื้นที่ปลูกสร้าง 121.40 ตาราง
เมตร ขนาดกว้าง 4.67 เมตร ยาว
16.20 เมตร พื้นที่ใช้สอย 54
ตารางเมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาก่ออิฐฉาบปูนบนผนังกระจก
หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น
ขนาดกว้าง 13.40 เมตร ยาว
36.40 เมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
กระเบื้องลอนคู่
หลังคามุงโลหะแผ่น เสาโครงเหล็ก
หลังคาโค้งโลหะแผ่นรีดลอนขนาด
กว้าง 36 เมตร ยาว 42 เมตร
อาคารไม้ชั้นเดียว เสาไม้ พื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่ผนังไม้ขนาด
กว้าง 10.65 เมตร ยาว 12.10
เมตร พื้นที่ใช้สอย 88 ตรม.
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น
ขนาดกว้าง 11.20 เมตร ยาว
16.40 เมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่
ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้นล่างคอนกรีต
เสริมเหล็ก พื้นบนไม้

25

ห้องงานบุคลากรและห้อง
งานสวัสดิการ
(อาคาร 25)

2512

56,500

26

อาคารศูนย์ส่งเสริมฯ
(อาคาร 26)

2537

-

27

โดมหน้าเสาธง
(อาคาร 27)

2557

6,525,000

28

บ้านพักครูไม้ชั้นเดียว
(อาคาร 28)

2512

-

29

บ้านพักครูแบบเรือนแถว
(2 ครอบครัว)
(อาคาร 29)

2536

-

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

13

ลําดับ
รายการ
ที่
30 บ้านพักครูแบบเรือนแถว
(3 ครอบครัว)
(อาคาร 30)

สร้างปี

งปม.ที่สร้าง

ลักษณะอาคาร

2536

-

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร
ยาว 16.15 เมตร เสาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้น
ล่างคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นบนไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารชั้นเดียวขนาดกว้าง
10.23 เมตร ยาว 16.24 เมตร
พื้นที่ใช้สอย 166 ตรม. พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเหล็กท่อ
กลม โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วย
กระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ชั้นขนาด 24 เมตรx23 เมตร
พื้นที่ใช้สอย 1,088 ตรม. โครง
หลังคาเหล็กมุงด้วยโลหะแผ่น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสีช่ ั้น
ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว
27.30 เมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ฝาก่ออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น
ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 28.30
เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึง่ ไม้
สองชั้นขนาดกว้าง 7.50 เมตร
ยาว 28 เมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ต่อเสาไม้ ฝาก่ออิฐฉาบปูน
บนกระเบื้องแผ่นเรียบ พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่

31

โรงจอดรถยนต์
(อาคาร 31)

2540

-

32

หอสมุดวิทยบริการ
(อาคาร 33)

2557

9,089,000

33

หอพักครู (14 ครอบครัว)
(อาคาร 34)

2536

5,400,000

34

บ้านพักครูอาคารแบบเรือน 2527
แถว (หลังศรีฯ 6
ครอบครัว)(อาคาร 35)

35

บ้านพักครูแบบเรือนแถว
หลังศรี(4 ครอบครัว)
(อาคาร 36)

2512

บกศ.

54,000

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

14

ลําดับ
รายการ
ที่
36 บ้านพักครูแบบเรือนแถว
(หลังศรีฯ 3 ครอบครัว)
(อาคาร 37)

37

บ้านพักครูแบบเรือนแถว
(หลังศรีฯ 3 ครอบครัว)
(อาคาร 38)

สร้างปี

งปม.ที่สร้าง

ลักษณะอาคาร

2535

บกศ.

2535

บกศ.

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น
ขนาดกว้าง 7.70 เมตร ยาว
23.00 เมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็กบน พื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว
16.15 เมตร เสาคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผนังก่ออิฐฉาบปูน พื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บนพื้นไม้
หลังคากระเบื้องลอนคู่

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

15

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

16

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

17

วิสัยทัศน์ (VISION)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มาเป็ นเลิศ การจัดการอาชีวศึกษา สร้างผูป้ ระกอบการใหม่ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ให้บริ การชุมชน พัฒนาการวิจยั นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ และผลิตนักเทคโนโลยี
ในระดับปริ ญญาตรี

พันธกิจ (MISSION)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษารองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
พันธกิจที่ 2 : บริ การวิชาชีพสู่สงั คม
พันธกิจที่ 3 : ส่ งเสริ มพัฒนาการวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นอาชีพ
พันธกิจที่ 4 : พัฒนาการบริ หารจัดการสถานศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

18

ยุทธศาสตร์ ในการดําเนินการ
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพอย่ างมีคุณภาพได้ มาตรฐานการอาชีวศึกษารองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
เป้าประสงค์ : ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนวิชาชีพตามที่ตอ้ งการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal) : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนด้ านวิชาชีพอย่ างมีคุณภาพได้ มาตรฐานการอาชีวศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติข้ ึนไปใน
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพหรื อหน่วยงานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรเทียบกับแรกเข้า
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระ หรื อศึกษา
ต่อภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงาน หรื อสถานศึกษา
หรื อผูร้ ับบริ การที่มีต่อคุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาชุ มชน สั งคม
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสู ตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานประกอบการหรื อประชาคมเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระดับคุณภาพในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระดับคุณภาพในการฝึ กงาน
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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กลยุทธ์ ที่ 3 : ส่ งเสริมพฤติกรรมทีด่ ีของนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์
ส่ งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
และทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ระดับคุณภาพในการส่ งเสริ มด้านการกีฬาและนันทนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสํานึกด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 : พัฒนาชุ มชน สั งคม
เป้าประสงค์ : ผูเ้ รี ยนและสถานศึกษาให้บริ การวิชาการและวิชาชีพที่เกิดจากการเรี ยนการสอน ทํานุบาํ รุ ง
และส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal) : อาชีวศึกษาพัฒนา
กลยุทธ์ ที่ 4 : บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ สังคม
ตัวบ่งชี้ 19 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
พันธกิจที่ 3 : ส่ งเสริมพัฒนาการวิจัย สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีพ
เป้าประสงค์ : ให้มีการสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ที่เกิดจากการ
เรี ยนการสอน เพื่อนําไปใช้พฒั นาการเรี ยนการสอน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศ ซึ่งนําไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal) : งานวิจยั นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ์ ที่ 5 : พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ การวิจัยในทุกสาขาวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการโครงการ สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 21 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรื อ
งานวิจยั ของครู

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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พันธกิจที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การบริ หารจัดการในสถานศึกษามีธรรมาภิบาลเป็ นระบบ สามารถจัดการศึกษาใน
ระดับสูงได้ อย่างมีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Goal) : การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารใช้ภาวะผูน้ าํ ในการบริ หารจัดการ
กลยุทธ์ ที่ 6 : พัฒนาการบริหารสถานศึกษา โดยใช้ หลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 22 ระดับคุณภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรื อวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 23 ระดับคุณภาพในการจัดทําแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 24 ระดับคุณภาพในการพัฒนาสถานศึกษาตามอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 25 ระดับคุณภาพในการบริ หารงานและภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 26 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 27 ระดับคุณภาพในการบริ หารความเสี่ ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 28 ระดับคุณภาพในการจัดระบบดูแลผูเ้ รี ยน
ตัวบ่งชี้ที่ 29 ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทศั น์ของสถานศึกษาและ
การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ศูนย์วิทยบริ การ
ตัวบ่งชี้ที่ 30 ระดับคุณภาพในการบริ หารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์
ตัวบ่งชี้ที่ 31 ระดับคุณภาพในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 32 ระดับคุณภาพในการบริ หารการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 33 ระดับคุณภาพในการระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษากับเครื อข่ายทั้งใน
ประเทศและหรื อต่างประเทศ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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ยุทธศาสตร์ และแผนงาน / โครงการ
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ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานกรมอาชีวศึกษารองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
กลยุทธ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

(Strdtegy)

(Purpose)

(KPI)

(Target)

กลยุทธที่ 1
พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่าง
มีคุณภาพได้มาตรฐานการ
อาชีวศึกษา

1.มีความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ตามหลักสู ตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไป
2.มีความรู ้ความเข้าใจใน
หลักการด้านคณิ ตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้
3.มีทกั ษะในการใช้ภาษา
สื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม

1.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางกาเรี ยนตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี

ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี

2.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถ ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
ประยุกต์หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์มา
ใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
อาชีพอย่างเป็ นระบบ
3.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะใน ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
การสื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน
การเขียน และการสนทนา
ภาษาไทย-ภาษาต่างประเทศ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ
1.โครงการพัฒนาการวัดผล
ประเมินผลการเรี ยน

2.โครงการส่ งเสริ มการใช้
ภาษาไทย
3.โครงการส่ งเสริ มการใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศ
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พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

กลยุทธ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

(Strdtegy)

(Purpose)

(KPI)

(Target)

กลยุทธที่ 1
พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่าง
มีคุณภาพ

4.มีความรู ้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

4.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
ความสามารถใช้ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่จาํ เป็ น ใน
การศึกษาค้นคว้าและ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี

แผนงาน/โครงการ
4.โครงการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศของครู และ
นักศึกษา (TOIC)
5.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศของนักเรี ยน
6.โครงการเตรี ยมทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดา้ น
อาชีวศึกษา (V-NET)
7.โครงการส่ งเสริ มการใช้
อินเตอร์เน็ตเพือ่ การค้นคว้า
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พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

กลยุทธ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

(Strdtegy)

(Purpose)

(KPI)

(Target)

กลยุทธที่ 1
พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่าง
มีคุณภาพ

5.มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี

5.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดี
งามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี
6.มีความรู ้และทักษะตาม
6.ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ตามเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
7.มีความรู ้และทักษะตาม
7.ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพและหลักสูตร ที่ผา่ นการประเมินมาตรฐาน
สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
วิชาชีพ
8.มีงานทําเมื่อสําเร็ จการศึกษา 8.ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
หรื อศึกษาต่อ
ที่ได้งานทําในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระหรื อศึกษาต่อ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี

แผนงาน/โครงการ
8.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
นักศึกษา

ร้อยละ 75 ขึ้นไปปี สุ ดท้าย
ของหลักสูตร
ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกสาขาวิชา 9.โครงการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
ร้อยละ 60 ขึ้นไปในทุก
สาขาวิชา

10.โครงการติดตามผล
นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
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9.สถานประกอบการมีความพึง 9.ระดับความพึงพอใจของ
พอใจต่อผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
สถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้าน
คุณธรรมภายใน 1 ปี
10.ร่ วมมือกับสถานประกอบ 10.ระดับคุณภาพของหลักสูตร
กลยุทธที่ 2
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ การในการพัฒนาหลักสูตรฐาน ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา
สมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ที่มีการพัฒนาตามความ
เรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
ความต้องการของ
ต้องการของตลาดแรงงาน
ตลาดแรงงาน
11.จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น 11.ระดับคุณภาพของการ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยส่ งเสริ ม จัดการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
ให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตาม โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ใน
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การฝึ กทักษะวิชาชีพ มีการฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
พัฒนาตามธรรมชาติ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ

วัด 5 ระดับ อยูใ่ นระดับดี

11.โครงการสํารวจความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่
มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา

จํานวนสาขาวิชาที่พฒั นา
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

12.โครงการพัฒนาหลักสู ตร
ระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริ ญญาตรี

1.ผลการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิด
คุณภาพ
2.ร้อยละของแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบบูรณาการ
ทําข้อ 1 ครบทุกข้อและทํา
ข้อ 2 ร้อยละ 75 ขึ้นไป

13.โครงการนิเทศและประเมิน
คุณภาพการสอนและการ
ฝึ กงาน
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12.จัดสรรงบประมาณเพื่อการ 12.ร้อยละของงบประมาณที่
กลยุทธที่ 2
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ เรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
อุปกรณ์ สําหรับการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
เรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม
13.จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้
13.ระดับตามเหมาะสมและ
เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละ เพียงพอของระบบ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา
14.จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ฝึก 14.ระดับความเหมาะสมในการ
ปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษา
จัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบ
ค้นคว้า ให้เหมาะสมกับ
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์
สาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา
วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่
สถานประกอบการ และแหล่ง ปฏิบตั ิงาน เหมาะสมกับวิชาที่
เรี ยนรู ้อื่น ๆ
เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์สูงสุ ด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ

มากกว่าร้อยละ 15 ของ
งบประมาณดําเนินการ

อัตรา 1 : 1

14.โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา

ระดับดี

15.โครงการจัดหาเครื่ องจักร
เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการ
ฝึ กงาน
15.โครงการจัดสร้าง ศูนย์วทิ ย
บริ การ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา
16.โครงการปรับปรุ งพัฒนา
อาคารเรี ยนและโรงฝึ กงาน
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กลยุทธที่ 2
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ 15.จัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมและสิ่ งอํานวย
เรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
ความสะดวก ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้
16.พัฒนาบุคลากรทุกคนของ
สถานศึกษาในงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
17.ระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่ วมกันจัด
การศึกษาทั้งในระบบและทวิ
ภาคี อย่างมีประสิ ทธิภาพ

15.ระดับคุณภาพการจัดระบบ
ความปลอดภัยของสภาพ
แวดล้อม สิ่ งอํานวยความ
สะดวก ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ในสถานศึกษา
16.ร้อยละของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
17.จํานวนครั้งหรื อปริ มาณใน
การระดมทรัพยากรจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพือ่ สนับสนุนการ
จัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ

จํานวนสาขาวิชาที่จดั ร้อยละ
70 ขึ้นไป

17.โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
และสิ่ งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

จํานวนบุคลากรร้อยละ 90
ขึ้นไป

18.โครงการพัฒนาบุคลากร
ของวิทยาลัย

19 ครั้ง
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กลยุทธที่ 2
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ 18.ระดมทรัพยากรจากทั้ง
ภายในและภายนอก
เรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
สถานศึกษาร่ วมจัดการศึกษา
ทั้งในระบบและทวิภาคีอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
19.ระดมผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดการศึกษา

20.จัดผูส้ อนที่มีคุณภาพ

18.จํานวนสถานประกอบการที่ มากกว่า 14 แห่ง
มีการจัดการศึกษาร่ วมกับ
สถานศึกษา จัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบปกติ
19.จํานวนคน-ชัว่ โมงของ
จํานวนสาขาวิชา ร้อยละ 90
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
20.อัตราส่ วนของผูส้ อนประจํา จํานวนสาขาวิชา ร้อยละ 90
ที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละสาขาวิชา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ
19.โครงการร่ วมมือกับสถาน
ประกอบการจัดการศึกษา
วิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส.
และระดับปริ ญญาตรี

29

พันธกิจที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

กลยุทธ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

(Strdtegy)

(Purpose)

(KPI)

(Target)

21.ครู มีจาํ นวนเพียงพอ
กลยุทธที่ 2
พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
กลยุทธที่ 3
สร้างเสริ มพฤติกรรมที่ดีของ
นักศึกษา

21.อัตราส่ วนของผูส้ อนประจํา 1 : 25
ต่อผูเ้ รี ยน

แผนงาน/โครงการ
20.โครงการจัดการเรี ยนการ
สอนหลักสู ตรภาษาอังกฤษ
(Mini English Program)

22.จัดทําระบบการดูแลให้
22.จํานวนครั้งของการจัดให้
คําปรึ กษา ผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง ผูเ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
และมีประสิ ทธิภาพ

มากกว่า 25 ครั้ง/ปี

23.ป้ องกันการเสพยาเสพติด

23.จํานวนครั้งของการ
จัดบริ การตรวจสารเสพติด
ให้กบั ผูเ้ รี ยน

1 ครั้ง/ปี หรื อร้อยละ 90

21.โครงการตรวจสารเสพติด
นักศึกษา

24.จัดทําระบบการดูแลให้
คําปรึ กษา

24.ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออก
กลางคัน

น้อยกว่าร้อยละ 31

22.โครงการศึกษาพฤติกรรม
การออกกลางคันของนักศึกษา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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กลยุทธที่ 3
สร้างเสริ มพฤติกรรมที่ดีของ
นักศึกษา

25.จํานวนครั้งและประเภท
ของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์
26.จัดกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม 26.จํานวนครั้งและประเภท
ศิลปวัฒนธรรม
ของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ประเพณี และทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
25.จัดกิจกรรมด้านวิชาการ
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
การปรับปรุ งบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ

มากกาว่าร้อยละ 80 ของ
สาขาวิชา

23.โครงการส่ งเสริ มการพัฒนา
ทางวิชาการของนักศึกษา
(โครงการที่ 5 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพนักศึกษา)

มากกว่าร้อยละ 80 ของ
สาขาวิชา

24.โครงการส่ งเสริ มการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
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ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : อาชีวศึกษาพัฒนา

พันธกิจที่ 2 : พัฒนาสังคม ชุมชน
กลยุทธ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

(Strdtegy)

(Purpose)

(KPI)

(Target)

กลยุทธที่ 4
บริ การวิชาชีพสู่ สงั คม

27.จํานวนและประสิ ทธิผลของ 12 กิจกรรม/โครงการ/ปี
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การ
วิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
และ กิจกรรม/โครงการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบ
อาชีพของประชาชน
28.จัดสรรงบประมาณเพื่อการ 28.ร้อยละของงบประมาณใน มากกว่าร้อยละ 0.20
บริ การวิชาชีพกับชุมชนอย่าง การจัดกิจกรรม/โครงการที่
เหมาะสม
ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ ม
ความรู ้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/
โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพ เพื่อ
การประกอบอาชีพของ
ประชาชนต่องบดําเนินการ

27.ให้บริ การวิชาชีพกับ
ประชาชน

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ
25.โครงการบริ การวิชาชีพสู่
ชุมชน
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ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
พันธกิจที่ 3 : ส่ งเสริ มการวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

(Strdtegy)

(Purpose)

(KPI)

(Target)

กลยุทธที่ 5
พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
การวิจยั ในทุกสาขาวิชา

29.จํานวนนวัตกรรม
29.พัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ การวิจยั โครงงาน สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงานที่นาํ ไปใช้ประโยชน์
ในทุกสาขาวิชา
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
การประกอบอาชีพ หรื อการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศ ซึ่งนําไปสู่การ
แข่งขันในระดับชาติ
30.จัดงบประมาณ เพื่อ
30.ร้อยละของงบประมาณที่ใช้
ดําเนินงานเรื่ องนวัตกรรม
ในการสร้าง พัฒนาและ
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
เผยแพร่ นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
โครงงานเพียงพอ
งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบประมาณทั้งหมด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

ปวช. 2 เรื่ อง/ปี
ปวส. 8 เรื่ อง/ปี

ยกเว้นงบลงทุน มากกว่าร้อย
ละ 1.00

แผนงาน/โครงการ
26.โครงการพัฒนานวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน
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ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
พันธกิจที่ 3 : ส่ งเสริ มการวิจยั สิ่ งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : นวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาวิชาชีพ
กลยุทธ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

(Strdtegy)

(Purpose)

(KPI)

(Target)

กลยุทธที่ 5
พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
การวิจยั ในทุกสาขาวิชา

31.เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงาน

มากกว่า 4 ครั้ง ต่อ ปี
31.จํานวนครั้งและช่องทาง
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที่
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนชุมชน สังคม
ประเทศชาติ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ
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พันธกิจที่ 4 : พัฒนาการบริ หารจัดการสถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผูบ้ ริ หาร คือ ผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

วัตถุประสงค์

ตัวบ่ งชี้

เป้าหมาย

(Strdtegy)

(Purpose)

(KPI)

(Target)

กลยุทธที่ 6
พัฒนาการบริ หารสถานศึกษา
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ดําเนินการในระดับดี
32.ให้ผบู ้ ริ หารเป็ นผูน้ าํ ในการ 32.ระดับคุณภาพของการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ก้าวหน้า
และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษาด้วยความ
โป่ รงใสตรวจสอบได้
33.บุคลากรของสถานศึกษามี 33.ร้อยละของบุคลากรใน
บุคลากรร้อยละ 90
คุณธรรม จริ ยธรรม
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
34.สถานศึกษามีระบบ
34.ระดับคุณภาพของการ
ปฏิบตั ิในระดับดี
สารสนเทศที่ดีมีการจัดการ
จัดระบบสารสนเทศและการ
ความรู ้
จัดการความรู ้ของสถานศึกษา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ

27.โครงการประเมิน
สมรรถนะและคุณภาพงานของ
บุคลากรของวิทยาลัย

28.โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูล
ของวิทยาลัย
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แผนปฏิบตั กิ าร
ตัวบ่ งชี้ เป้ าหมาย แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
KPI
59
60
61
62
63
KPI 1 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์
75 % 80 % 80 % 80 % 80 % โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล
ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้น
การเรี ยน
ปี
KPI 2 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถ
75 % 80 % 80 % 80 % 80 % โครงการที่ 23 โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาทาง
ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
วิชาการของนักศึกษา
คณิ ตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
KPI 3 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทก
ั ษะใน 75 % 80 % 80 % 80 % 80 % โครงการที่ 2 โครงการส่ งเสริ มการใช้ภาษาไทย
การสื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
โครงการที่ 3 โครงการส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษ
และการสนทนาภาษาไทยและ
และภาษาต่างประเทศ
ภาษาต่างประเทศ
โครงการที่ 4 โครงการทดสอบภาษาต่างประเทศ
ของครู และนักศึกษา (TOIC)
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
โครงการที่ 6 โครงการเตรี ยมทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

งบประมาณ
2559-2563
ปี ละ 100,000 บาท
รวม 400,000 บาท

ปี ละ 20,000 บาท
รวม 80,000 บาท
ปี ละ 30,000 บาท
รวม 120,000 บาท
ปี ละ 20,000 บาท
รวม 80,000 บาท
ปี ละ 600,000 บาท
รวม 2,400,000 บาท
ปี ละ 30,000 บาท
รวม 120,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ
KPI
2559 - 2563
59
60
61
62
63
KPI 4 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มี
75 % 80 % 80 % 80 % 80 % โครงการที่ 7 โครงการส่ งเสริ มการใช้อินเตอร์เน็ต 1.จัดหาคอมพิวเตอร์
ความสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่
เพื่อการค้นคว้า
120 เครื่ อง 1,920,000
จําเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงาน
บาท
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.ระบบควบคุมความ
ปลอดภัยของระบบ
ปี ละ 100,000 บาท
รวม 400,000 บาท
3.ค่าบํารุ งรักษา
ปี ละ 50,000 บาท
รวม 200,000 บาท
KPI 5 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม
75 % 80 % 85 % 85 % 80 % โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 1.ส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยม ปี ละ
จริ ยธรรม ค่านิยม ที่ดีงามในวิชาชีพ มี
500,000 บาท
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษย
รวม 2,000,000 บาท
สัมพันธ์ที่ดี
ตัวบ่ งชี้

2.ส่ งเสริ มการมีมนุษย
สัมพันธ์ปีละ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
KPI

KPI 6 : ร้อยละของผูส
้ าํ เร็ จการศึกษาที่มี

59

เป้าหมาย
60
61
62

แผนงาน/โครงการ
63

งบประมาณ
2559 - 2563
1,000,000 บาท รวม
4,000,000 บาท
3.จัดสร้างหลังคาคลุม
ลานอเนกประสงค์
7,500,000 บาท

75% 80 % 85 % 85 % 85 % โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการวัดผล
ประเมินผลการเรี ยน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การ
สําเร็ จการศึกษา
KPI 7 : ร้อยละของผูส
้ าํ เร็ จการศึกษาที่ผา่ น 75% 85 % 95 % 95 % 95 % โครงการที่ 9 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
KPI 8 : ร้อยละของผูส
้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้ 60% 75 % 75 % 75 % 75 % โครงการที่ 10 โครงการติดตามผลนักศึกษา ที่
งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
สําเร็ จการศึกษา
อาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

ปี ละ 100,000 บาท
รวม 400,000 บาท
ปี ละ 60,000 บาท
รวม 240,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
KPI
KPI 9 :

ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดา้ นคุณธรรม ภายใน 1 ปี

59
ดี

60
ดี

เป้าหมาย
61
62
ดี
ดี

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ
63
ดี

โครงการที่ 11 โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ ที่ดีต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษา

งบประมาณ
2559 - 2563
ปี ละ 60,000 บาท
รวม 240,000 บาท

40

แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้
59
60
KPI 10 : ระดับคุณภาพของหลักสู ตรฐาน 80 % 90 %
สมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
ตามความต้องการตลาดแรงงาน
KPI 11 : ระดับคุณภาพของการจัดการ
100% 100 %
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญในการฝึ กทักษะวิชาชีพ มีการ
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตาม
ธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการสอน
KPI 12 : ร้อยละของงบประมาณที่
15 % 15 %
สถานศึกษาจัดซื้อวัสดุฝึก อุปกรณ์
สําหรับจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
เหมาะสม
KPI

เป้าหมาย
61
62
90 % 90 %

แผนงาน/โครงการ
63
90 %

โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาหลักสู ตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปริ ญญาตรี

100 %

100 %

100 % โครงการที่ 13 โครงการนิเทศและประเมิน
คุณภาพการสอนและการฝึ กงาน

15 %

15 %

15 %

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

งบประมาณ
2559 - 2563
ปี ละ 100,000 บาท
รวม 400,000 บาท
ปี ละ 200,000 บาท
รวม 800,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้
KPI

13 : ระดับความเหมาะสมและ
เพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละ
สาขาวิชา

KPI

KPI 14 : ระดับความเหมาะสมในการจัด

59
60
1:1 1:1

ดี

ดี

เป้าหมาย
61
62
1:1
1:1

ดี

อาคารเรี ยน อาคารประกอบห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการศูนย์วิทยบริ การ โรง
ฝึ กงานพื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงานเหมาะสมกับ
วิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

ดี

แผนงาน/โครงการ

63
1:1

ดี

งบประมาณ
2559 - 2563
โครงการที่ 14 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อ จัดหาคอมพิวเตอร์
การศึกษา
6 ห้อง ห้องละ 40
เครื่ อง รวม
4,800,000 บาท
โครงการที่ 15 โครงการจัดหาเครื่ องจักร
- 20,000,000 บาท
เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการฝึ กงาน
- 52,000,000 บาท
โครงการที่ 16 โครงการจัดสร้างศูนย์วิทย
บริ การ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โครงการที่ 17 โครงการปรับปรุ งพัฒนาอาคาร - อาคารปฏิบตั ิการ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
เรี ยนและโรงฝึ กงาน
จํานวน 1 หลัง
12,000,000 บาท
-อาคารปฏิบตั ิการ
ช่างไฟฟ้ าจํานวน
1 หลัง 12,000,000
บาท
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้
เป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
KPI
59
60
61
62
63
KPI 15 : ระดับคุณภาพการจัดระบบ
70 % 80 % 90 % 90 % 90 % โครงการที่ 17 โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและสิ่ ง
ความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมสิ่ ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
อํานวยความสะดวก ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
ในสถานศึกษา
KPI 16 : ร้อยละของบุคลากรภายใน
90 % 90 % 90 % 90 % 90 % โครงการที่ 18 โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
สถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่
โครงการที่ 20 โครงการจัดการเรี ยนการสอน
ที่รับผิดชอบ
หลักสู ตรภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
17 : จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการ
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
KPI 18 : จํานวนสถานประกอบการที่มี
การจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา จัด
การศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
KPI

งบประมาณ
2559 - 2563
ปี ละ 50,000 บาท
รวม 200,000 บาท

ปี ละ 1,000,000 บาท
รวม 4,000,000 บาท
ปี ละ 50,000 บาท
รวม 200,000 บาท

19
ครั้ง

20
ครั้ง

20
ครั้ง

20
ครั้ง

20
ครั้ง

14
แห่ง

18
แห่ ง

20
แห่ ง

20
แห่ ง

20 โครงการที่ 19 โครงการร่ วมมือกับสถานประกอบการ ปี ละ 1,000,000 บาท
แห่ง จัดการศึกษาวิชาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. และปริ ญญาตรี รวม 4,000,000 บาท

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้
KPI

59
60
90 % 90 %

19 : จํานวนคน-ชัว่ โมง ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
KPI 20 : อัตราส่ วนของผูส
้ อนประจําที่มี 90 % 90 %
คุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่ละ
สาขาวิชา
KPI 21 : อัตราส่ วนของผูส
้ อนประจําต่อ 1:25 1 : 25
ผูเ้ รี ยน
KPI

เป้าหมาย
61
62
90 % 90 %

63
90 %

90 %

90 %

90 %

1 : 25

1 : 25

1 : 25

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
2559 - 2563
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 3 : สร้างเสริ มพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา

59
25

เป้าหมาย
60 61 62
25 25 25

63
25

1

1

1

1

1

โครงการที่ 21 โครงการตรวจสารเสพติดนักศึกษา

30
%
80
%

20
%
85
%

20
%
90
%

20
%
90
%

20
%
90
%

โครงการที่ 22 โครงการศึกษาพฤติกรรมการออกกลางคันของ
นักศึกษา
โครงการที่ 23 โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาทางวิชาการของ
นักศึกษา

80
%

85
%

90
%

90 90
% %

โครงการที่ 24 โครงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลป
วัฒนธรรมประเพณี

ตัวบ่ งชี้
KPI

22 : จํานวนครั้งของการจัดให้
ผูเ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
KPI 23 : จํานวนครั้งของการจัดบริ การ
ตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
KPI 24 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออก
กลางคัน
KPI 25 : จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรม ที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
รวมทั้งด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
KPI 26 : จํานวนครั้งและประเภทของ
กิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
2559 - 2563

ปี ละ 120,000 บาท
รวม 480,000 บาท
ปี ละ 30,000 บาท
รวม 120,000 บาท
ปี ละ 500,000 บาท
รวม 2,000,000 บาท

- ปี ละ 350,000 บาท
รวม 1,400,000 บาท
- รถตู ้ 1 คัน
1,100,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 4 : บริ การวิชาชีพสู่สงั คม
ตัวบ่ งชี้
KPI

27 : จํานวนและประสิ ทธิผลของ
กิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ
และส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชน
KPI

59
12

60
15

เป้าหมาย
61
62
15
15

แผนงาน/โครงการ
63
15

28 : ร้อยละของงบประมารในการ มากก มากกว่า มากกว่า มากกว่า มากกว่า
จัดกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพ ว่า
0.20
0.20
0.20
0.20
และส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชน 0.20
และท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ ก
ทักษะวิชาชีพเพื่อการประกอบอาชีพของ
ประชาชนต่องบดําเนินงาน
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

โครงการที่ 25 โครงการบริ การวิชาชีพสู่ชุมชน

งบประมาณ
2559 - 2563
- ปี ละ 600,000
บาท
รวม 2,400,000
บาท
- รถบรรทุก 1
คัน
800,000 บาท
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 5 : พัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์การวิจยั ในทุกสาขาวิชาชีพ
ตัวบ่ งชี้
KPI

เป้าหมาย
59 60 61 62
10 10 10 10

แผนงาน/โครงการ
63
10 โครงการที่ 26 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และ
โครงงาน

29 : จํานวนนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์
งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
การประกอบอาชีพหรื อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศซึ่งนําไปสู่ การ
แข่งขันในระดับชาติ
KPI 30 : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ใน
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
การสร้างพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานต่อ
งบประมาณทั้งหมด
KPI 31 : จํานวนครั้งและช่องทาง
4 4 4 4 4 โครงการที่ 26 โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์งานวิจยั และ
เผยแพร่ ขอ้ มูล ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
โครงงาน
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่
นําไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
KPI

งบประมาณ
2559 - 2563
ปี ละ 800,000
บาท
รวม 3,200,000
บาท
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แผนปฏิบตั ิการ 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
กลยุทธที่ 6 : พัฒนาการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่ งชี้
KPI

32 : ระดับคุณภาพของการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาคมอาชีวศึกษา ด้วยความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
KPI 33 : ร้อยละของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
KPI 34 : ระดับคุณภาพของการจัดระบบ
สารสนเทศและการจัดการความรู ้ของ
สถานศึกษา
KPI

เป้าหมาย
59 60 61 62 63
ดี ดี ดี ดี ดี

แผนงาน/โครงการ

90 90

90

90

90

โครงการที่ 27 โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของ
บุคลากรของวิทยาลัย

ดี

ดี

ดี

ดี

โครงการที่ 28 โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลของวิทยาลัย

ดี

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

งบประมาณ
2559 - 2563

ปี ละ 40,000
บาท
รวม 160,000
บาท
ปี ละ 200,000
บาท
รวม 800,000
บาท
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แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI Profile)
และการประเมินผลแผนปฏิบตั ริ าชการ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้
2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

1 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตาม
เกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในหลักสูตร คือ ปวช.1 = 1.50
ปวช.2 = 1.70 ปวช.3 = 2.00 ปวส.1 = 1.75
ปวส.2 = 2.00 คิดแยกเป็ นสาขาวิชาทุกชั้นปี
จํานวนนักศึกษาที่ผา่ นเกณฑ์ x 100
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60-74
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 60
1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา พัฒนาปรับปรุ งการดําเนินการ
เรี ยนการสอน
2.ข้อมูลการพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรี ยนอยูท่ ี่งาน
ทะเบียน
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

2 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
หมายถึง จํานวนนักศึกษาที่ทาํ ผลงาน นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ โครงงาน งานวิจยั
การรับงานการค้า การทําธุรกิจ คิดแผนตามสาขาวิชาทุกชั้นปี
KPI

จํานวนนักศึกษาที่มีผลงาน x 100
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60-74
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 60
1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา สนับสนุนให้นกั ศึกษาได้มีผลงานมีการตรวจงานของ
นักศึกษาโดยกรรมการ
2.แผนกวิชา สาขาวิชา รวบรวมข้อมูลส่ งงานนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ ฝ่ าย
วิชาการเพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลต่อไป
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

3 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสารด้านการฟัง
การอ่าน การเขียน และการสนทนา ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ
จากผลการเรี ยนในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษปกติ หมายถึง
จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชารวมทั้งการจัดกิจกรรม
ส่ งเสริ มการอ่าน การฟัง การเขียน การพูด คิดแยกตามสาขาวิชา
ทุกชั้นปี
จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชาและร่ วมกิจกรรม x 100
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60-74
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 60
1.ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษทุกคนดําเนินการ
2.ครู ส่งผลการประเมินแต่ละภาคเรี ยนที่งานวัดผลและ
ประเมินผล ฝ่ ายวิชาการเพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลต่อไป
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

4 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้และเทคโนโลยีที่
จําเป็ นในการศึกษาค้นคว้าและปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
KPI

นักศึกษามีความสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการค้นคว้ามีความสามารถใน
การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในงานอาชีพของตนได้ แยกตามสาขาวิชาทุกชั้น
ปี
จํานวนนักศึกษาที่มีความสามารถ x 100
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60-74
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 60
1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จัดการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษามีความสามารถ
ใช้อินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในสาขาวิชาชีพของตนเอง
2.แผนกวิชาส่ งผลการประเมินที่งานวัดผลประเมินผล ฝ่ ายวิชาการเพือ่
รวบรวมเป็ นข้อมูล
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้
2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1.คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม พิจารณา
- จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
- จํานวนผูเ้ ข้าแถวหน้าเสาธง
- จํานวนผูไ้ ม่ยงุ่ เกี่ยวกับสารเสพติด
- จํานวนผูแ้ ต่งกายถูกระเบียบ
2.การมีมนุษยสัมพันธ์ พิจารณา
- ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
3.มีบุคลิภาพที่เหมาะสมพิจารณา
- การแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ ดีแยกตามสาขาวิชาทุกชั้นปี
จํานวนนักศึกษาที่ปฏิบตั ิดี x 100
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60-74
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 60
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

6 : ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์
การสําเร็ จการศึกษา
หมายถึง จํานวนนักศึกษาปี สุ ดท้ายของหลักสู ตรคือ ปวช.3 และ ปวส.2
ที่สาํ เร็ จการศึกษาเมื่อเทียบกันเมื่อแรกเข้าในรุ่ นนั้น แยกตามสาขาวิชาและ
ระดับการศึกษา
KPI

จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60-74
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 60

x

100
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5.แหล่งข้อมูลและเงื่อนไขของความสําเร็ จ

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา เป็ นผูส้ นับสนุนส่ งเสริ ม
นักศึกษาในแผนกวิชาดําเนินการเก็บข้อมูลข้ออื่น ๆ
2.ครู ที่ปรึ กษาเก็บข้อมูลการเข้าแถวหน้าเสาธงและ
การแต่งกายของนักศึกษา
3.แผนกวิชารวบรวมข้อมูลจากครู ที่ปรึ กษาส่ งผลงาน
ที่งานปกครอง ฝ่ ายพัฒนาการศึกษาเพื่อรวบรวม

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

1.ข้อมูลที่จะอยูก่ บั งานทะเบียน
2.เนื่องจากวิทยาลัยรับนักศึกษาโดยไม่ตอ้ งสอบ
คัดเลือกข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของรุ่ นจะต้องใช้
จํานวนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบเท่านั้น
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้
2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

7 : ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ผา่ นการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา คือ นักศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สาํ เร็ จ
การศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ด้วย แยกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่ผา่ นมาตรฐานวิชาชีพ x 100
จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
ดี มากกว่าร้อยละ 74
พอใช้ ร้อยละ 60-74
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 60
1.เป็ นหน้าที่ของแผนกวิชาที่ตอ้ งจัดให้มีการประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพให้กบั นักศึกษาโดยมีงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ าย
วิชาการเป็ นผูก้ าํ หนด
2.จัดส่ งข้อมูลที่งานวัดผลและประเมินผลรวบรวม
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

8 : ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทํางานในสถาน
ประกอบการ/ประกอบอาชีพอิสระและศึกษาต่อภายใน 1 ปี
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่นกั ศึกษาชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ที่สาํ เร็ จการศึกษาได้
ทํางานหรื อประกอบอาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อภายใน 1 ปี แยกตาม
สาขาวิชาและระดับการศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่ทาํ งานหรื อศึกษาต่อ x 100
จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
ดี มากกว่าร้อยละ 59
พอใช้ ร้อยละ 50-59
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 50
เป็ นการติดตามนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาโดยมีงานแนะแนวการศึกษาเป็ น
ผูด้ าํ เนินงาน จากความร่ วมมือของแผนกวิชา เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
KPI
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้
2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

9 : ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดา้ นคุณธรรมภายใน 1 ปี
ประเมินโดยการสอบถามนายจ้าง สถานประกอบการใน 3 ด้าน
คือ 1. ความสามารถทางวิชาชีพ 2.ความรู ้ความสามารถพื้นฐาน
ที่จาํ เป็ นในการทํางาน 3.การมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
ทําการสํารวจโดยใช้เครื่ องมือ 5 ระดับ
KPI

Profile)

10 : ระดับคุณภาพของหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่ดี
การพัฒนาตามความต้องการของตลาดแรงงาน
หลักสู ตรการศึกษาวิชาชีพเป็ นหลักฐานสมรรถนะอยูแ่ ล้ว แต่ที่ตอ้ งทําคือมี
การพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมะสมกับตลาดแรงงาน หรื อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่รายวิชา แยกตามสาขาวิชา
KPI

จํานวนนักศึกษาที่มีการพัฒนา x 100
จํานวนรายวิชาทั้งหมด
ดี 4.00 – 5.00
ดี มากกว่าร้อยละ 79
พอใช้ 3.50 – 3.99
พอใช้ ร้อยละ 75 - 79
ปรับปรุ ง 1.00 – 3.49
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 75
1.สามารถเลือกสอบถามจากสถานประกอบการที่อยูใ่ กล้ได้
1.ทุกแผนกวิชา ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอยูเ่ สมอให้มีการขออนุญาต
2.สถานประกอบการที่มาขอรับนักศึกษาที่วิทยาลัยโดยตรวจให้ ดําเนินการทุกปี
เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วย
2.งานหลักสูตรการเรี ยนการสอนและทวิภาคีทาํ หน้าที่ประสานงานการ
3.เป็ นหน้าที่ของงานวิจยั และประกันคุณภาพและทีมงาน
พัฒนาหลักสู ตร และรวบรวมข้อมูลทั้งหมด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

11 : ระดับคุณภาพของการจัดการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญในการฝึ กทักษะวิชาชีพมีการฝึ กปฏิบตั ิ
จริ งเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพและ
พึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
คุณภาพการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
1.มีแผนการสอนเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2.มีบนั ทึกการสอนตรงตามแผนการสอน
3.มีการนิเทศการสอน
4.มีการประเมินคุณภาพการสอน
5.ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอน
6.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนาแยกเป็ นสาขาวิชา
จํานวนรายวิชาที่มีแผนการสอน x 100
จํานวนรายวิชาทั้งหมด
ดี มีแผนการสอนมากกว่าร้อยละ 74 และมีกระบวนการ
คุณภาพครบ
พอใช้ มีแผนการสอนร้อยละ 60-74 และมีกระบวนการคุณภาพ
ครบ
ปรับปรุ ง มีกระบวนการคุณภาพไม่ครบหรื อครบแต่มีแผนการ
KPI

สอนน้อยกว่าร้อยละ 60

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)
KPI 12 : ร้อยละของงบประมาณที่สถานศึกษาจัดซื้ อวัสดุฝึก อุปกรณ์

สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเหมาะสม

งบประมาณที่จดั ให้ซ้ือวัสดุฝึกปกติ การฝึ กงานจริ ง การซ่อมบํารุ งครุ ภณ
ั ฑ์
จัดซื้อวัสดุถาวรโดยไม่รวมงบลงทุน ถือเป็ นเงินที่ใช้สาํ หรับฝึ ก

จํานวนเงินที่ใช้สาํ หรับฝึ ก x 100
จํานวนเงินดําเนินการ
ดี มากกว่าร้อยละ 15 ของงบดําเนินการ
พอใช้ ร้อยละ 10 – 15
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 10
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5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

1.เป็ นหน้าที่ของครู ผสู ้ อนทุกคนดําเนินงานโดยมีฝ่ายวิชาการ
1.งานการเงินจัดทําสรุ ปยอดทั้งหมด
สนับสนุน
2.ทุกแผนกวิชาดําเนินการส่ งข้อมูลที่งานหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนและทิวภาคี ฝ่ ายวิชาการ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้

13 : ระดับความเหมาะสมและพียงพอของระบบ
คอมพิวเตอร์ในแต่ละสาขาวิชา

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

หมายถึง ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรี ยนการ
สอนซึ่งอาจเป็ นห้องเรี ยนรวมที่ใช้เรี ยนร่ วมกันและเป็ น
คอมพิวเตอร์เฉพาะสาขาวิชา
ใช้การกําหนดการเข้าเรี ยนแต่ละครั้งของสาขาวิชาว่ามีจาํ นวน
ผูเ้ รี ยน : จํานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์เท่าใด แยกเป็ นสาขาวิชา

3.สูตรคํานวณ

KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

14 : ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยนอาคารประกอบ
ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยน มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรี ยนรู ้และเกิดประโยชน์
สูงสุ ด
หมายถึง ระบบการใช้อาคาร สถานที่และสภาพของอาคารสถานที่ ของ
วิทยาลัยที่มีการใช้งานอย่างเหมาะสมกับสภาพ
KPI

ระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 1 การจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
และโรงฝึ กงาน คือ
1.มีการวางแผนการใช้อาคาร
2.มีการใช้อาคารตามกรอบกําหนด
3.มีการติดตามประเมินผล
4.มีการปรับปรุ ง
ระดับความเหมาะสมขององค์ประกอบที่ 2 การจัดศูนย์วทิ ยบริ การ คือ
1.มีสื่อที่หลากหลาย
2.มีระบบการจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
3.สามารถรองรับการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชน สังคม
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4.เกณฑ์การตัดสิ น

จํานวนผูเ้ รี ยน : จํานวนคอมพิวเตอร์ในการเรี ยน
ดี 1 : 1
พอใช้ 2 : 1
ปรับปรุ ง 3 หรื อมากกว่า : 1

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จัดทําข้อมูลนี้
2.ส่ งข้อมูลให้งานหลักสูตรการเรี ยนการสอนและทวิภาคี
รวบรวมที่ฝ่ายวิชาการ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

ระดับความเหมาะสมองค์ประกอบที่ 3 การจัดครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์คือ
ร้อยละของสาขาวิชาที่มีคุรุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ตามเกณฑ์ คุรุภณ
ั ฑ์มาตรฐานขั้น
พื้นฐาน
เกณฑ์องค์ประกอบที่ 1
เกณฑ์องค์ประกอบที่ 2
ดี ปฏิบตั ิทุกข้อ
ดี ปฏิบตั ิทุกข้อ
พอใช้ ปฏิบตั ิขอ้ 1-3
พอใช้ ปฏิบตั ิ 2 ข้อ
ปรับปรุ ง ปฏิบตั ิขอ้ 1-2
ปรับปรุ ง ปฏิบตั ิ 1 ข้อ
เกณฑ์องค์ประกอบที่ 3
เกณฑ์ตดั สิ นรวม
ดี ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดี ระดับดี 2 ใน 3
พอใช้ ร้อยละ 80 – 90
พอใช้ พอใช้ 3 หรื อดี 1 พอใช้ 2
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 80
ปรับปรุ ง ปรับปรุ ง 3 หรื อ
มีปรับปรุ ง
1.ทุกแผนกวิชา สาขาวิชา จัดทําข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 และ 3 ส่ งข้อมูลที่
งานวิทยบริ การและห้องสมุดฝ่ ายวิชาการ
2.งานวิทยบริ การและห้องสมุด จัดทําข้อมูลองค์ประกอบที่ 2 รวบรวมเป็ น
ข้อมูลตัวบ่งชี้
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ

15 : ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ใน
สถานศึกษา
หมายถึง การจัดระบบภายในโรงฝึ กงาน การรักษาความ
ปลอดภัยในโรงฝึ กงานและการปฏิบตั ิงาน
องค์ประกอบของคุณภาพ คือ
1.ป้ ายแสดงคําเตือนความปลอดภัย
2.ระบบสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
3.ป้ ายแสดงขั้นตอนการใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร
4.สถานที่และการจัดเก็บ วัตถุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
5.อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6.บันทึกการตรวจสภาพและบํารุ งรักษาอุปกรณ์เครื่ องมือ
เครื่ องจักร
7.อุปกรณ์ป้องกันอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
8.ข้อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ
จํานวนสาขาวิชาที่ได้คุณภาพ x 100
จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

16 : ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
KPI

จํานวนครู เจ้าหน้าที่ พนักงานทั้งหมด วิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาตาม
ภาระหน้าที่ของแต่ละคนไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง/ปี

จํานวนบุคลกรที่ได้รับการพัฒนา
จํานวนบุคลากรทั้งหมด

x

100
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4.เกณฑ์การติดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

ดี มากกว่าร้อยละ 70
พอใช้ ร้อยละ 60 – 89
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 60
1.แผนกวิชา สาขาวิชา ทําหน้าที่ประเมินและรายงานข้อมูล
ให้กบั งานวิทยบริ การและห้องสมุด ฝ่ ายวิชาการรวบรวม
2.งานวิทยบริ การและห้องสมุด รวบรวมสรุ ป

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

ดี มากกว่าร้อยละ 89
พอใช้ ร้อยละ 75 – 89
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 75
งานบุคลากร ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลทั้งหมด และสรุ ป
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

17 : จํานวนครั้งหรื อปริ มาณในการระดมทรัพยากรจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
การระดมทรัพยากร หมายถึง ความร่ วมมือด้านต่าง ๆ การ
สนับสนุนในทุกเรื่ องที่มีต่อวิทยาลัยสําหรับสาขาวิชาให้จดั ทํา
เป็ นโครงการความร่ วมมืออย่างน้อย 2 โครงการ/ปี
นับจํานวนครั้งของของการระดมทรัพยากร
ดี 19 ครั้งขึ้นไป
พอใช้ 15 – 19 ครั้ง
ปรับปรุ ง น้อยกว่า 15 ครั้ง
1.สาขาวิชารายงานจํานวนที่ร่วมมือให้งานความร่ วมมือและ
บริ การชุมชน ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือรวบรวมสรุ ป
2.สาขาวิชา จัดทําโครงการความร่ วมมืออย่างน้อย 2 โครงการ/ปี
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

18 : จํานวนสถานประกอบการที่ดีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ

KPI

หมายถึง สถานประกอบการ หน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษา เช่น เป็ นแหล่ง
ฝึ กงาน เป็ นสถานที่สอน สถานที่ดูงาน
นับจํานวนสถานประกอบการหรื อหน่วยงาน
ดี มากกว่า 14 แห่ง
พอใช้ 10 – 14 แห่ง
ปรับปรุ ง น้อยกว่า 10 แห่ง
1.สาขาวิชารายงานจํานวนสถานประกอบการให้งานความร่ วมมือและ
บริ การชุมชน ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือรวบรวมสรุ ป
2.สาขาวิชาจัดทําโครงการความร่ วมมืออย่างน้อย 2 โครงการ/ปี
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้
2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

19 : จํานวนคน – ชัว่ โมง ของผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ
หรื อภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมายถึง บุคคลภายนอกมาเป็ นวิทยากรให้กบั สาขาวิชาตั้งแต่ 2
คน – ชัว่ โมงขึ้นไป/ภาคเรี ยน

KPI

จํานวนสาขาวิชาที่ดาํ เนินการ x 100
จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 89
พอใช้ ร้อยละ 75 – 89
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 75
1.สาขาวิชาส่ งข้อมูลที่งานหลักสูตรการเรี ยนการสอนและทวิ
ภาคีฝ่ายวิชาการ
2.งานหลักสู ตรการเรี ยนการสอน สรุ ปผลเพื่อรวบรวมกับ
งานวิจยั และประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

20 : อัตราส่ วนของผูส้ อนประจําที่มีคุณวุฒิดา้ นวิชาชีพต่อผูเ้ รี ยนในแต่
ละสาขาวิชา
หมายถึง ผูส้ อนทั้งหมดทั้งที่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง ยกเว้นผูส้ อนที่สอน
ไม่ถึง 1 ภาคเรี ยน ทุกสาขาวิชาที่มีอตั ราครู : นักศึกษา 1 : 35 ที่มีวฒ
ุ ิทาง
วิชาชีพในระดับปริ ญญาตรี
จํานวนสาขาวิชาที่มีผสู ้ อนมีวฒ
ุ ิทางวิชาชีพครบ x 100
จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 89
พอใช้ ร้อยละ 75 – 89
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 75
1.งานบุคลากรรวบรวมข้อมูลทุกสาขาวิชา
KPI
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้
2.คําอธิบายตัวบ่งชี้
3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

KPI 21 :

อัตราส่ วนของผูส้ อนประจํา/ผูเ้ รี ยน
หมายถึง จํานวนครู ทุกคนของแต่ละสาขาวิชา/จํานวนนักศึกษา
ของสาขาวิชา
จํานวนครู : จํานวนนักศึกษา
ครู : นักศึกษา
ดี 1 : น้อยกว่า 25
พอใช้ 1 : 25 – 30
ปรับปรุ ง 1 : มากกว่า 30
1.งานบุคลากรเป็ นผูจ้ ดั การข้อมูลทั้งหมด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

22 : จํานวนครั้งของการจัดให้ผเู ้ รี ยนพบอาจารย์ที่ปรึ กษา
หมายถึง อาจารย์ที่ปรึ กษาได้พบกับนักศึกษาในกลุ่มที่ตนเองรับผิดชอบ
KPI

นับจํานวนครั้ง
ดี มากกว่า 25 ครั้ง/ปี
พอใช้ 20 – 25 ครั้ง/ปี
ปรับปรุ ง น้อยกว่า 20 ครั้ง/ปี
1.อาจารย์ที่ปรึ กษาจัดทําข้อมูลให้กบั งานปกครอง ฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
2.งานปกครองจัดทําสรุ ป
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้
2.คําอธิบายตัวบ่งชี้
3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

ั
KPI 23 : จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้กบ
ผูเ้ รี ยน
หมายถึง การตรวจสารเสพติดหรื อจํานวนผูท้ ี่รับการตรวจสาร
เสพติด แยกตามสาขาวิชา
นับจํานวนครั้งที่ตรวจสารเสพติดและจํานวนนักศึกษาที่ตรวจ

Profile)

KPI

24 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

หมายถึง จํานวนผูเ้ รี ยนที่ออกไปหลังจากผ่านการตรวจคุณสมบัติและ
ความตั้งใจมาเรี ยนของแต่สาขาวิชา ทุกชั้นปี
จํานวนผูท้ ี่ออกกลางคัน x 100
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
ดี 1 ครั้ง/ปี และมีจาํ นวนนักศึกษาตรวจมากกว่า 90%
ดี น้อยกว่าร้อยละ 31
พอใช้ 1 ครั้ง/ปี และมีจาํ นวนนักศึกษาตรวจ 80 – 90%
พอใช้ ร้อยละ 31 – 40
ปรับปรุ ง 1 ครั้ง/ปี และมีจาํ นวนนักศึกษาตรวจน้อยกว่า 80%
ปรับปรุ ง มากกว่าร้อยละ 40
1.แผนกวิชาดําเนินการร่ วมกับงานปกครองในการตรวจสารเสพ 1.จํานวนผูอ้ อกกลางคันจากงานทะเบียนเมื่อตัดผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติและผูท้ ี่มา
ติด
ไม่มาเรี ยนออกไปแล้วโดยงานทะเบียนเป็ นผูด้ าํ เนินการข้อมูล
2.การตรวจสารเสพติดตรวจได้หลายวิธี

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

25 : จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้าน
วิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้ง
ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
หมายถึง กิจกรรมที่จดั ครบ 3 ด้าน คือ 1.กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
วิชาการ 2.กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
ในวิชาชีพ 3.กิจกรรมที่ส่งเสริ มบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
แยกตามสาขาวิชา
จํานวนสาขาวิชาที่จดั กิจกรรมครบ 3 ด้าน x 100
จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 80
พอใช้ ร้อยละ 75 – 80
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 75
1.แผนกวิชาสรุ ปกิจกรรมที่จดั ที่งานกิจกรรม
2.กิจกรรมกลางสามารถใช้ได้กบั ทุกแผนกวิชา
3.งานกิจกรรมเป็ นผูร้ วบรวมสรุ ปข้อมูล
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

26 : จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

KPI

หมายถึง กิจกรรม 2 ด้านคือ 1.กิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม ประเพณี 2.กิจกรรมส่ งเสริ มการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม แยก
ตามสาขาวิชา
จํานวนสาขาวิชาที่จดั กิจกรรมครบ 2 ด้าน x 100
จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 80
พอใช้ ร้อยละ 75 – 80
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 75
1.แผนกวิชาสรุ ปกิจกรรมที่จดั ที่งานกิจกรรม
2.กิจกรรมกลาง สามารถใช้ได้ทุกแผนกวิชา
3.งานกิจกรรมเป็ นผูร้ วบรวมสรุ ปข้อมูล
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้
3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

27 : จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/โครงการ ที่
ให้บริ การวิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพเพื่อการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกโครงการและต้องมี
การประเมินผลสําเร็ จไว้ดว้ ย
นับจํานวนกิจกรรม/โครงการ/ปี
KPI

ดี มากกว่า 12 โครงการ
พอใช้ 10 – 12 โครงการ
ปรับปรุ ง น้อยกว่า 10 โครงการ
1.โครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริ มอาชีพและให้บริ การ
ประชาชนที่ดาํ เนินงานโดยแผนกวิชาหรื อส่ วนกลางได้ทุก
โครงการ
2.งานโครงการพิเศษ เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลทั้งหมด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)
KPI 28 : ร้อยละของงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ให้บริ การ

วิชาชีพและส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และกิจกรรม/
โครงการฝึ กทักษะวิชาชีพ เพื่อการประกอบอาชีพของประชาชน/
งบดําเนินการ
เป็ นงบประมาณที่เป็ นงบดําเนินการจากต้นสังกัดจัดสรรใช้ในโครงการ
บริ การวิชาชีพสู่ประชาชนและงบที่ได้จากหน่วยงานอื่น
รวมจํานวนงบประมาณที่ใช้ในโครงการทุกโครงการตลอดปี เกี่ยวกับ
งบดําเนินการทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 0.20
พอใช้ ร้อยละ 0.11 – 0.20
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 0.11
1.งบประมาณที่ใช้ถา้ ได้รับจากหน่วยงานอื่นจะช่วยเพิ่มงบประมาณ
ดําเนินการโครงการได้
2.งานการเงินเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลทั้งหมด
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1.ตัวบ่งชี้

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ

4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

29 : จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การ
ประกอบอาชีพและหรื อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ
นําไปสู่ การแข่งขันระดับชาติ
1.ทุกสาขาวิชาด้านนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และ
โครงงาน จํานวนระดับ ปวช. 2 ชิ้น ปวส. 8 ชิ้น รวม 10 ชิ้น/ปี
ปวช. ภาคเรี ยนละ 1 เรื่ อง ปวส. ภาคเรี ยนละ 4 เรื่ อง
2.มีผลงานในระดับชาติหรื อใช้ประโยชน์ในวิชาชีพที่มีการ
เผยแพร่ 3 ชิ้น/ปี
นับจํานวนชิ้นงานแยกตามสาขาวิชา
จํานวนสาขาวิชาที่จดั ได้ครบ x 100
จํานวนสาขาวิชาทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 80
พอใช้ ร้อยละ 75 – 80
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 75
1.สาขาวิชาดําเนินการให้ครบคือ 10 ชิ้น/ปี
2.ชิ้นงานที่ส่งประกวดในระดับชาติ ระดับภาค 3 ชิ้น/ปี
3.งานนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์เป็ นผูร้ วบรวม
KPI

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

30 : ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาและเผยแพร่ นวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน/งบประมาณทั้งหมด
KPI

1.งบประมาณที่จดั สรรจากงบดําเนินการของวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรร
2.งบประมาณที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น

รวมงบประมาณทั้งจากวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก
งบดําเนินการ

x

100

ดี มากกว่าร้อยละ 1.00
พอใช้ ร้อยละ 0.50 – 1.00
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 0.50
1.งบประมาณที่ได้จากหน่วยงานอื่น จะช่วยเพิ่มงบประมาณดําเนินการ
โครงการได้
2.งานการเงินเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลทั้งหมด
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้

2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

31 : จํานวนครั้งและช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน ที่
นําไปใช้พฒั นาการเรี ยน การสอน ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
การเผยแพร่ คือ การนําเข้าประกวด แสดงในโอกาสต่างๆ การจัด
อบรม ให้ได้ 3 ชิ้น/ปี

KPI

นับจํานวนครั้งที่เผยแพร่
ดี มากกว่า 4 ครั้ง
พอใช้ 3 – 4 ครั้ง
ปรับปรุ ง น้อยกว่า 3 ครั้ง

5.แหล่งข้อมูลและ
1.งานนวัตกรรมและสิ่ งประดิษฐ์ฝ่ายวิชาการเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูล
เงื่อนไขของความสําเร็ จ ทั้งหมด
2.สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องสนับสนุนส่ งเสริ มให้เกิดงาน

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)
KPI 32 :

ระดับคุณภาพการบริ หารของผูบ้ ริ หารที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่ วมของประชาชนอาชีวศึกษาด้วยความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้
มีองค์ประกอบ 8 ข้อ คือ 1.การกระจายอํานาจ
2.การวางแผนจัดการศึกษา
3.การมีส่วนร่ วม
4.การพึ่งตนเอง
5.แสวงหาความร่ วมมือ
6.มุ่งผลสัมฤทธิ์
7.พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
8.มีมาตรฐานคุณภาพ
นับจํานวนข้อขององค์ประกอบที่ผบู ้ ริ หารดําเนินการ
ดี มากกว่า 6 ข้อ
พอใช้ 5 – 6 ข้อ
ปรับปรุ ง น้อยกว่า 5 ข้อ
1.แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย แผนปฏิบตั ิการประจําปี คําสั่งมอบหมายงาน
รายงานผลการปฏิบตั ิงานเป็ นข้อมูลที่ใช้
2.งานวิจยั และประกันคุณภาพรวบรวมข้อมูลนี้
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รายละเอียดตัวบ่ งชี้ (KPI
1.ตัวบ่งชี้
2.คําอธิบายตัวบ่งชี้

3.สูตรคํานวณ
4.เกณฑ์การตัดสิ น

5.แหล่งข้อมูลและ
เงื่อนไขของ
ความสําเร็ จ

33 : ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ มีใบ
ประกอบวิชาชีพ มีการประเมินทุกปี ทั้งข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ครู อตั ราจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่
KPI

จํานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ x 100
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ดี มากกว่าร้อยละ 90
พอใช้ ร้อยละ 85 – 90
ปรับปรุ ง น้อยกว่าร้อยละ 85
1.ต้องมีผลการประเมินของบุคลากรทุกกุล่ม
2.งานบุคลากรดําเนินงานข้อมูลทั้งหมด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559 – 2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

Profile)

34 : ระดับคุณภาพของการจัดระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้
ของสถานศึกษา
หมายถึง ระบบศูนย์ขอ้ มูลของวิทยาลัยที่ดีประสิ ทธิภาพประกอบด้วย
1.ข้อมูลพื้นฐาน 2.ระบบการจัดเก็บข้อมูล 3.ระบบการใช้ขอ้ มูล
4.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 5.มีการปรับปรุ งการจัดการข้อมูลอยู่
ตลอดเวลา
นับจํานวนข้อที่ได้ปฏิบตั ิ
KPI

ดี ปฏิบตั ิขอ้ 1 – 4 หรื อครบทั้ง 5 ข้อ
พอใช้ ปฏิบตั ิขอ้ 1 – 3
ปรับปรุ ง ปฏิบตั ิขอ้ 1 – 2 หรื อไม่ได้ปฏิบตั ิ
1.ข้อมูลของวิทยาลัยมีระบบการจัดการที่สามารถใช้งานได้
2.งานศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศดําเนินการทั้งหมด
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โครงการยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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โครงการยุทธศาสตร์
1. โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผลการเรี ยน
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2. กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3. วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีความรู ้และทักษะวิชาชีพตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
2.4. ตัวบ่งชี้ : KPI 1 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดตามชั้นปี
: KPI 6 ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามเกณฑ์การ
สําเร็ จการศึกษา
2.5. เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
3. หลักการและเหตุผล :
การเรี ยนด้านวิชาชีพหลักสู ตรวิชาชีพจะเป็ นหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งการวัดผลประเมินผลจะต้องวัด
ตามสมรรถนะเป็ นสําคัญ แต่ละสมรรถนะมีวิธีการวัดผลแตกต่างกัน การพัฒนาทั้งวิธีการ เครื่ องมือในการ
วัดผลจึงมีความสําคัญยิง่ เพราะนอกจากทักษะความรู ้ที่ตอ้ งวัดผลแล้ว พฤติกรรมที่เป็ นหัวใจสําคัญต่อการ
วัดผลและประเมินผลด้วย
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1. เพื่อกําหนดวิธีการวัดผลที่เหมาะสม
4.2. เพื่อสร้างเครื่ องมือวัดผลที่เหมาะสมกับความต้องการ
4.3. กําหนดวัดผลด้านพฤติกรรมที่เหมาะสม
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
6. การดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ
1.จัดอบรมครู เรื่ องการวัดผลประเมินผลการศึกษา
100,000 บาท
2.จัดทํารู ปแบบการวัดผลประเมินผลของ
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
3.สร้างเครื่ องมือวัดผลที่จาํ เป็ น
4.ดําเนินการวัดผลประเมินผลทุกภาคเรี ยน
รวมงบประมาณ 2559 - 2563
400,000 บาท

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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7. ผลผลิตโครงการ
7.1. ผลผลิต (Output)
1) มีรูปแบบการวัดประเมินผลที่ใช้เป็ นมาตรฐานของวิทยาลัย
2) มีเครื่ องมือการวัดผลที่เป็ นแนวทางเดียวกันของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
3) มีวิธีการวัดผลประเมินผลที่ได้มาตรฐานของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
7.2. ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทําศึกษาต่อได้จาํ นวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินงานโครงการ
8.1. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2. หัวหน้างานพัฒนาการเรี ยนการสอนและประเมินผล
8.3. หัวหน้าแผนกวิชา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

74
1. โครงการที่ 2 : โครงการส่ งเสริ มการใช้ภาษาไทย
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2. กลยุทธที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3. วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีทกั ษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.4. ตัวบ่งชี้ : KPI 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสารด้านการฟัง การอ่าน การเขียน
และการสนทนาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.5. เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
3. หลักการและเหตุผล :
ในการออกไปประกอบอาชีพ ความสามารถในการสื่ อสารกลายเป็ นความสําคัญในระดับต้น ๆ ของ
ทักษะในการทํางาน และเป็ นความต้องการยิง่ ของสถานประกอบต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยจึงมี
ความสําคัญต่อการพัฒนานักศึกษาด้วย
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1. เพื่อให้นกั ศึกษามีความสามารถในการพูด การอ่าน การเขียน การฟังภาษาไทยที่ดี
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีทกั ษะร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
6. การดําเนินงาน
กิจกรรม
งบประมาณ
1.กิจกรรมส่ งเสริ มการพูดในโอกาสต่าง ๆ
20,000 บาท
2.กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
3.กิจกรรมส่ งเสริ มการเขียน
รวมงบประมาณปี 2559 - 2563
80,000 บาท
7. ผลผลิตโครงการ
7.1. ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษามีทกั ษะในการพูด การอ่าน การเขียน การฟังภาษาไทยเพิม่ ขึ้น
7.2. ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทําศึกษาต่อได้จาํ นวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินงานโครงการ
8.1. รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2. ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทย
8.3. งานกิจกรรม
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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1. โครงการที่ 3 : โครงการส่ งเสริ มการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีทกั ษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟั ง การอ่าน การเรี ยน
และการสนทนาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
3. หลักการและเหตุผล
ในการออกไปประกอบอาชี พ ความสามารถในการสื่ อสารกลายเป็ นความสําคัญในระดับต้น ๆ ของ
ทักษะในการทํางาน และเป็ นความต้องการยิง่ ของสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาสากลของโลก
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความสามารถในการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง ภาษาอังกฤษได้
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีทกั ษะร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
6. การดําเนินงาน
กิจกรรม
1.กิจกรรมส่ งเสริ มการพูดในโอกาสต่าง ๆ
2.กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
3.กิจกรรมส่ งเสริ มการเขียน
4.กิจกรรมส่ งเสริ มการฟัง
5.กิจกรรมการสนทนา
รวมงบประมาณ 2559 - 2563

งบประมาณ
30,000 บาท

120,000 บาท

7. ผลผลิตโครงการ
7.1 ผลผลิต (output)
1. นักศึกษาที่มีทกั ษะในการพูด การอ่าน การเขียน การฟั ง การสนทนา ในภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
7.2 ผลลัพธ์ (outcome)
1. นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ ได้จาํ นวนมาก
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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8. ผูด้ าํ เนินงานโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 ครู สอนวิชาภาษาอังกฤษ
8.3 งานกิจกรรม

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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1. โครงการที่ 4 : โครงการทดสอบภาษาต่างประเทศของครู และนักศึกษา (TOIC)
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีความรู ้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการค้นคว้า และ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
3. หลักการและเหตุผล
ในการศึกษาด้านวิชาชี พ ความรู ้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลากลายเป็ นปั จจัยที่จาํ เป็ นของ
การเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะวิธีเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทักษะการค้นคว้าจากระบบอินเตอร์ เน็ตจึงกลายเป็ นสิ่ ง
สําคัญของการเรี ยนสมัยใหม่ การพัฒนาด้านนี้จึงมีความจําเป็ นเป็ นอย่างดี
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 ครู มีทกั ษะในการมอบหมายงานที่ถูกต้องเหมาะสม
4.2 นักศึกษามีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู ้
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีทกั ษะร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.กิจกรรมส่ งเสริ มการพูดในโอกาสต่าง ๆ
80,000 บาท
2.กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
3.กิจกรรมส่ งเสริ มการเขียน
4.กิจกรรมส่ งเสริ มการฟัง
5.กิจกรรมการสนทนา
รวมงบประมาณปี 2559 - 2563
80,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1. นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าด้วยอินเตอร์เน็ตได้
2. มีหอ้ งอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริ การนักศึกษาเพียงพอ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ ได้จาํ นวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานวิทยบริ การและห้องสมุด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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1. โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีความรู ้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการค้นคว้า และ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
3. หลักการและเหตุผล
ในการศึกษาด้านวิชาชี พ ความรู ้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลากลายเป็ นปั จจัยที่จาํ เป็ นของ
การเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะวิธีเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทักษะการค้นคว้าจากระบบอินเตอร์ เน็ตจึงกลายเป็ นสิ่ ง
สําคัญของการเรี ยนสมัยใหม่ การพัฒนาด้านนี้จึงมีความจําเป็ นเป็ นอย่างดี
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 ครู มีทกั ษะในการมอบหมายงานที่ถูกต้องเหมาะสม
4.2 นักศึกษามีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู ้
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีทกั ษะร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.กิจกรรมส่ งเสริ มการพูดในโอกาสต่าง ๆ
600,000 บาท
2.กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
3.กิจกรรมส่ งเสริ มการเขียน
4.กิจกรรมส่ งเสริ มการฟัง
5.กิจกรรมการสนทนา
รวมงบประมาณปี 2559 - 2563
2,400,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1. นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าด้วยอินเตอร์เน็ตได้
2. มีหอ้ งอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริ การนักศึกษาเพียงพอ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ ได้จาํ นวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานวิทยบริ การและห้องสมุด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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1. โครงการที่ 6 : โครงการเตรี ยมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET)
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีความรู ้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการค้นคว้า และ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
3. หลักการและเหตุผล
ในการศึกษาด้านวิชาชี พ ความรู ้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลากลายเป็ นปั จจัยที่จาํ เป็ นของ
การเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะวิธีเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทักษะการค้นคว้าจากระบบอินเตอร์ เน็ตจึงกลายเป็ นสิ่ ง
สําคัญของการเรี ยนสมัยใหม่ การพัฒนาด้านนี้จึงมีความจําเป็ นเป็ นอย่างดี
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 ครู มีทกั ษะในการมอบหมายงานที่ถูกต้องเหมาะสม
4.2 นักศึกษามีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู ้
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีทกั ษะร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.กิจกรรมส่ งเสริ มการพูดในโอกาสต่าง ๆ
30,000 บาท
2.กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
3.กิจกรรมส่ งเสริ มการเขียน
4.กิจกรรมส่ งเสริ มการฟัง
5.กิจกรรมการสนทนา
รวมงบประมาณปี 2559 - 2563
120,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1. นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าด้วยอินเตอร์เน็ตได้
2. มีหอ้ งอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริ การนักศึกษาเพียงพอ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ ได้จาํ นวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานวิทยบริ การและห้องสมุด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

83
1. โครงการที่ 7 : โครงการส่ งเสริ มการใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการค้นคว้า
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีความรู ้ และทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จาํ เป็ นในการค้นคว้า และ
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 4 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถใช้ความรู ้ และเทคโนโลยีที่จาํ เป็ นใน
การศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
3. หลักการและเหตุผล
ในการศึกษาด้านวิชาชี พ ความรู ้ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลากลายเป็ นปั จจัยที่จาํ เป็ นของ
การเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะวิธีเรี ยนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทักษะการค้นคว้าจากระบบอินเตอร์ เน็ตจึงกลายเป็ นสิ่ ง
สําคัญของการเรี ยนสมัยใหม่ การพัฒนาด้านนี้จึงมีความจําเป็ นเป็ นอย่างดี
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 ครู มีทกั ษะในการมอบหมายงานที่ถูกต้องเหมาะสม
4.2 นักศึกษามีความสามารถในการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู ้
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีทกั ษะร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.จัดรายวิชาคอมพิวเตอร์ในทุกสาขาวิชาการ
2.จัดหาคอมพิวเตอร์ ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการ
1,920,000 บาท
ค้นคว้าจํานวน 120 เครื่ อง
3.จัดระบบการควบคุมและความปลอดภัยของระบบ
ปี ละ 100,000 บาท รวม 400,000 บาท
4.การบํารุ งรักษา
ปี ละ 50,000 บาท รวม 200,000 บาท
5.มีการประเมินผลโครงการ
รวมงบประมาณปี 2559 - 2563
2,520,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1. นักศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าด้วยอินเตอร์เน็ตได้
2. มีหอ้ งอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริ การนักศึกษาเพียงพอ

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

84
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ ได้จาํ นวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานวิทยบริ การและห้องสมุด

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

85
1. โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพือ่ ความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีคุณภาพ จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่
เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 5 : ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีคุณภาพ จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
KPI 25 : จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาชีพ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ รวมทั้งด้านบุคลิกภาพ และ
มนุษยสัมพันธ์
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : KPI 5 มากกว่าร้อยละ 75
KPI 25 จํานวนสาขาวิชามากกว่าร้อยละ 80
3. หลักการและเหตุผล
บุคลิกภาพของนักศึกษาเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษา เมื่อสํารวจการศึกษา
การพัฒนาบุคลิกภาพในขณะที่กาํ ลังศึกษาอยูจ่ ึงเป็ นกระบวนของการพัฒนานักศึกษา นอกเหนือจาก
ความรู ้ความสามารถในวิชาชีพ
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดี เช่น ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมี
วินยั ความเมตตากรุ ณา ความขยันอดทน ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
4.2 นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่ วมกับคนอื่นได้ดี
4.3 นักศึกษามีการแสดงออกที่เหมาะสมในโอกาสต่างๆ
5. เป้ าหมาย
5.1 นักศึกษามีบุคลิกภาพดี ร้อยละ 75 ขึ้นไป ทุกชั้นปี
5.2 สาขาวิชาที่จดั กิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป
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6. การดําเนินการ
กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม เช่น การแต่ง
กาย การเข้าแถวหน้าเสาธง การเข้าเรี ยนในห้องเรี ยน และโรงฝึ กงาน
การใช้สถานที่ร่วมกัน เช่น ห้องนํ้า โรงอาหาร และอื่นๆ
2. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการมีมนุษยสัมพันธ์ และการแสดงออกที่
เหมาะสม เช่น องค์การวิชาชีพ ลูกเสื อ กีฬา บริ การวิชาชีพ
ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ
3. จัดแผนของงบประมาณสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เพื่อ
จัดกิจกรรมต่างๆ และกีฬาในร่ วม เช่น ฟุตซอล บาสเกตบอล
วอลเล่ยบ์ อล ตะกร้อ และฟิ ตเนส จํานวน 1 หลัง
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563

งบประมาณ
ปี ละ 500,000 บาท
รวม 2,000,000 บาท
ปี ละ 1,000,000 บาท
รวม 4,000,000 บาท
7,500,000 บาท

13,500,000 บาท

7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตน
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
8.2 งานกิจกรรม
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 9 : โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีความรู ้ และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักสู ตร สําหรับ
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 7 : ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ผา่ นการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : KPI 7 ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกสาขาวิชา
3. หลักการและเหตุผล
ในการประเมินผลการเรี ยนวิชาชีพ นอกจากจะประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแล้ว ยังต้องทํา
การประเมินมาตรฐานวิชาชีพที่นกั ศึกษาผูน้ ้ นั ศึกษาในสาขาวิชานั้นด้วย เพื่อเป็ นการรับรองนักศึกษา
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อเป็ นการรับรองนักศึกษาทางด้านวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละสาขาวิชา
5. เป้ าหมาย : นักศึกษาร้อยละ 75 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1. จัดเตรี ยมแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา
ปี ละ 100,000 บาท
2. ทําการทดสอบนักศึกษาปี สุ ดท้ายของหลักสูตร คือ ปวช. 3 และ
ปวส. 2
3. ประเมินผลการทดสอบ
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
400,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1 ) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อจํานวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานพัฒนาการเรี ยนการสอนและประเมินผล
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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1. โครงการที่ 10 : โครงการติดตามผลนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษา
2. ยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีงานทําเมื่อสําเร็ จการศึกษา หรื อศึกษาต่อ
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 8 : ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ได้งานทําในสถานประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระหรื อศึกษาต่อ
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 60 ขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา
3. หลักการและเหตุผล
ความสําเร็ จของการจัดการศึกษาวิชาชีพคือ การที่นกั ศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาไปแล้วมีงานทํา หรื อ
ศึกษาต่อ หรื อประกอบอาชี พอิสระ การติดตามผลนักศึกษาที่สําเร็ จการศึกษาไปแล้วจึงมีความจําเป็ น
ดังกล่าว
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
เพื่อติดตามผลนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาทุกระดับ
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีงานทํา และศึกษาต่อร้อยละ 60 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1. จัดเตรี ยมการเก็บข้อมูล ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ไปรษณี ยบัตร
ปี ละ 60,000 บาท
website และอื่น
2. ทําการประเมินผล
3. จัดทํารายงาน
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
240,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) มีรายงานสรุ ปผลติดตามนักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาไปแล้ว
2) นําข้อมูลมาปรับปรุ งพัฒนาวิทยาลัย
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) มีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตลอดเวลา
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
8.2 งานแนะแนวและสวัสดิการศึกษา
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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1. โครงการที่ 11 : โครงการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะ
ของนักศึกษา
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 19 : ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดา้ นคุณภาพภายใน 1 ปี
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : อยูใ่ นระดับดี
3. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ เป็ นการจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และ
นัก ศึ ก ษามี คุ ณ ลัก ษณะที่ สํ า คัญ ตามที่ ห ลัก สู ต รกํา หนดความคิ ด เห็ น ของสถานประกอบการ เป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของการนํามาพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
เป็ นการสํารวจความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านความรู ้ ความสามารถพื้นฐานที่จาํ เป็ นในการทํางาน
3. การมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. เป้ าหมาย : สถานประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสี มา และในย่านอุตสาหกรรมและธุรกิจบริ การ
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1. จัดหาข้อมูลจากสถานประกอบการในรู ปแบบต่างๆ
ปี ละ 60,000 บาท
2. ประเมินผล
3. จัดทํารายงาน
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
240,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) รายงานการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของ
นักศึกษา
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อจํานวนมาก
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
8.2 งานวิจยั และมาตรฐานการศึกษา
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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1. โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาหลักสูตร ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริ ญญาตรี
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : ร่ วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสู ตรฐาน
สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 10 : ระดับคุณภาพของหลักสูตร ฐานสมรรถนะของสถานศึกษาที่มีการ
พัฒนา ความต้องการของตลาดแรงงาน
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนาร้อยละ 80 ขึ้นไป
3. หลักการและเหตุผล
ในการสํารวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษา ผลของการ
สํา รวจนั้น จะถู ก นํา มาพัฒ นาหลัก สู ต รและการจัด การเรี ย นการสอนในการพัฒ นารายวิ ช า (Course
Development) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับตลาดแรงงานต่อไป
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
ทุกแผนกวิชาทําการพัฒนารายวิชา (Course Development) ตามผลการสํารวจสถานประกอบการ
5. เป้ าหมาย : ทุกสาขาวิชามีการพัฒนาหลักสู ตร
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1. ครู ผสู ้ อนวิเคราะห์ขอ้ มูลจากความต้องการและปัญหา
ปี ละ 100,000 บาท
2. พัฒนารายวิชาให้สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการ
3. จัดทําแผนการสอน
4. สอน
5. ประเมินผล
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
400,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) จํานวนรายวิชาที่มีการพัฒนา
2) จํานวนสาขาวิชาที่มีการพัฒนา
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อจํานวนมาก
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและทวิภาคี
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 13 : โครงการนิเทศและประเมินคุณภาพการสอนและการฝึ กงาน
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.1 ตัวบ่งชี้ : KPI 11 ระดับคุณภาพของการจัดการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ในการฝึ กทักษะวิชาชี พ มีการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามธรรมชาติ เต็ม
ตามศักยภาพ และพึงพอใจต่อคุณภาพการสอน
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ :
1) ผลการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดคุณภาพครบทุกข้อ ประกอบด้วย
1.1) ผลการจัดการเรี ยนการสอนตรงกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.2) ผลการนิเทศการสอน
1.3) ผลการประเมินคุณภาพการสอน
1.4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อคุณภาพการสอน
1.5) การนําผลการประเมินไปพัฒนาการเรี ยนรู ้
2) การจัดทําแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ร้อยละ 75 ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด
3. หลักการและเหตุผล
คุณภาพการเรี ยนการสอนเกิ ดจากความพอดี ของ 2 ส่ วนคือ ครู และผูเ้ รี ยน ครู อยากสอน ผูเ้ รี ยน
อยากเรี ยน โดยมีองค์ประกอบเพื่อให้เกิดคุณภาพ 5 ประการ
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 เพื่อให้การจัดการเรี ยนกรสอนตรงกับแผนการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนด
4.2 เพื่อให้มีการนิเทศการสอน
4.3 เพื่อให้มีการประเมินคุณภาพการสอน
4.4 เพื่อให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อคุณภาพการสอน
4.5 เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
4.6 เพื่อให้เกิดการจัดทําแผนแบบบูรณาการ
5. เป้ าหมาย : ดําเนินการพัฒนาคุณภาพครบทุกข้อ
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6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1. ครู จดั ทําแผนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกรายวิชาที่สอน
ปี ละ 200,000 บาท
2. ดําเนินการสอนตามแผนการสอน
3. นิเทศการสอน โดยคณะกรรมการนิเทศ
4. ครู ประเมินคุณภาพ การเรี ยนด้วย CV. หรื อ อื่นๆ ที่เหมาะสม
5. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของครู
6. นําผลการประเมินคุณภาพการสอนของครู และความพึงพอใจของ
นักศึกษา มาปรับปรุ ง กระบวนการเรี ยนการสอนด้วยวิธีต่างๆ เช่น การ
วิจยั ในชั้นเรี ยน และอื่นๆ
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
800,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) มีแผนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกรายวิชา
2) มีกระบวนการนิเทศการสอน
3) มีรายงานการประเมินคุณภาพการสอนทุกรายวิชา
4) มีรายงานสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
5) มีการพัฒนาการเรี ยนการสอน
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อจํานวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและทวิภาคี
8.3 งานวัดผลและประเมินผล
8.4 หัวหน้าแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 14 : โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอใน
แต่ละสาขาวิชา
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 13 ระดับคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอของระบบคอมพิวเตอร์ใน
แต่ละสาขาวิชา
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : อัตรานักศึกษาต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ในการสอน 1: 1
3. หลักการและเหตุผล
การเรี ยนการสอนมีการใช้คอมพิวเตอร์ ในหลายรายวิชาทุกสาขาวิชาชี พ รวมทั้งทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นทักษะที่จาํ เป็ นในการทํางานในปั จจุบนั นักศึกษาทุกคนต้องใช้คอมพิวเตอร์ เป็ น ทําให้
จําเป็ นต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการเรี ยนการสอน
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
มีอตั ราส่ วนของนักศึกษาต่อคอมพิวเตอร์ 1:1 ในการเรี ยนการสอน
5. เป้ าหมาย : ทุกสาขาวิชา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1. สํารวจความต้องการ ความจําเป็ นในการใช้คอมพิวเตอร์
จํานวนห้องเรี ยน
คอมพิวเตอร์ 6 ห้องเรี ยน
2. วางแผนจัดหาคอมพิวเตอร์ให้ครบทุกสาขาวิชา
จํานวนคอมพิวเตอร์ 240
เครื่ อง
3. จัดหา และประเมินผล
งบประมาณ 4,800,000
บาท
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
4,800,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) อัตราส่ วนนักศึกษาต่อคอมพิวเตอร์ในการเรี ยน T : T
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
8.2 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
8.3 งานพัสดุ
8.4 งานแผนงบประมาณ
8.5 หัวหน้าแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 15 : โครงการจัดหาเครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการฝึ กงาน
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้
เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน เหมาะสมกับวิชา
ที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : อยูใ่ นระดับดี
3. หลักการและเหตุผล
เครื่ องจักร เครื่ องมือ และอุปกรณ์การฝึ กงาน มีส่วนสําคัญยิง่ ต่อการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ ต่อ
คุณภาพการเรี ยน เพราะเครื่ องมืออุปกรณ์เหลานี้ เป็ นทักษะพื้นฐานให้กบั นักศึกษา ให้สามารถรับการ
ถ่ายทอดทักษะที่สูงขึ้นไปได้
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
มีจาํ นวนครุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ที่เป็ นพื้นฐานของทุกแผนกวิชาครบ
5. เป้ าหมาย : จัดหาเครื่ องมือเครื่ องจักให้ครบตามมาตรฐานขั้นตํ่าทุกสาขาวิชา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.สํารวจสภาพปั จจุบนั ความต้องการของเครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์
10,000,000 บาท
และจัดงบประมาณทุกสาขาวิชา
2.สํารวจสภาพปัจจุบนั ความต้องการห้องทดลองในสาขาวิชาต่างๆ และ
10,000,000 บาท
จัดของบประมาณ จัดหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ประจําห้องทดลอง
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
20,000,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) ได้เครื่ องจักร เครื่ องมือ อุปกรณ์พ้นื ฐานครบในทุกสาขาวิชา
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
8.2 งานแผนงบประมาณ
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 16 : โครงการจัดสร้างศูนย์วิทยบริ การ 2 ชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้า
ให้เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบ
การ และแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน เหมาะสมกับวิชา
ที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : อยูใ่ นระดับดี
1) การจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ และโรงฝึ กงาน
2) การจัดศูนย์วิทยบริ การ
3) การจัดครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
3. หลักการและเหตุผล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็ นอาคารที่เป็ นทั้งศูนย์วิทยบริ การของวิทยาลัย และเป็ นอาคารจัดการ
เรี ยนการสอนในทุกระดับจนถึงปริ ญญาตรี สายปฏิบตั ิการของวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 2 ชั้น เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาจนถึง
ปริ ญญาตรี
5. เป้ าหมาย : จัดหาเครื่ องมือเครื่ องจักรให้ครบตามมาตรฐานขั้นตํ่าทุกสาขาวิชา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.จัดทําแผนของบประมาณ จัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น
52,000,000 บาท
ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องจัดนิทรรศการ ห้อง
ประชุมอบรมสัมมนา ห้องชมภาพยนตร์ ห้องสํานักงาน ห้องเรี ยน
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
52,000,000 บาท
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7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) มีศูนย์วิทยบริ การโดยเฉพาะ
2) มีพ้นื ที่จดั กิจกรรมที่สาํ คัญ เช่น ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต ห้องแสดงนิทศั การ
ห้องอบรมสัมมนา ห้องชมภาพยนตร์ ห้องเรี ยน ห้องสํานักงาน
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
8.2 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
8.3 งานแผนงบประมาณ
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1. โครงการที่ 17 : โครงการปรับปรุ งพัฒนาอาคารเรี ยนและโรงฝึ กงาน
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : จัดสถานที่เรี ยน สถานที่ฝึกปฏิบตั ิงาน สถานที่ศึกษาค้นคว้าให้
เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ
และแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ
2.1 ตัวบ่งชี้ : KPI 14 ระดับความเหมาะสมในการจัดอาคารเรี ยน อาคารประกอบห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ ศูนย์วิทยบริ การ โรงฝึ กงาน พื้นที่ฝึกปฏิบตั ิงาน เหมาะสมกับวิชา
ที่เรี ยน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : อยูใ่ นระดับดี
1) การจัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ และโรงฝึ กงาน
2) การจัดศูนย์วิทยบริ การ
3) การจัดครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์
3. หลักการและเหตุผล
อาคารเรี ยน โรงฝึ กงาน และพื้นที่ปฏิบตั ิงานอื่นๆ คือ หัวใจของการเรี ยนการสอน พื้นที่แห่ งนี้จึง
จําเป็ นต้องได้รับการจัดหาให้เพียงพอและมีการซ่อมบํารุ งสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้สามารถใช้งานได้นาน
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 จัดสร้างอาคารปฏิบตั ิงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 4 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม จํานวน 1 หลัง
4.2 จัดสร้างอาคารปฏิบตั ิการช่างไฟฟ้ า ขนาด 4 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม จํานวน 1 หลัง
5. เป้ าหมาย : อาคารปฏิบตั ิการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 หลัง
อาคารปฏิบตั ิการ ช่างไฟฟ้ ากําลัง จํานวน 1 หลัง
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.จัดสร้างอาคารปฏิบตั ิการ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม
12,000,000 บาท
เพื่อให้มีพ้นื ที่จดั การเรี ยนการสอนเพียงพอ จํานวน 1 หลัง
2.จัดสร้างอาคารปฏิบตั ิการช่างไฟฟ้ า 4 ชั้น ต่อจากอาคารเดิม เพื่อให้มี
12,000,000 บาท
พื้นที่จดั การเรี ยนการสอนเพียงพอ จํานวน 1 หลัง
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
24,000,000 บาท
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7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) ได้อาคารโรงฝึ กงาน ช่างก่อสร้าง ช่างโลหะการ ช่างกลโรงงาน
2) ได้อาคารเรี ยน 2 หลัง
3) ได้อาคารประลองวิศวกรรม 4 หลัง พร้อมครุ ภณ
ั ฑ์
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 ฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
8.2 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
8.3 งานแผนงบประมาณ
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1. โครงการที่ 17 : โครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : จัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมและสิ่ งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 15 ระดับคุณภาพการจัดระบบความปลอดภัยของสภาพแวดล้อม
สิ่ งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : จํานวนสาขาวิชาที่จดั ร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาวิชาชี พ เป็ นการจัดการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายสู ง การจัดการกับสิ่ งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยต่างๆ จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นและต้องดําเนิ นการ เพื่อให้เกิดเป็ นกิจนิสัยของผูเ้ รี ยน เป็ นนิสัยที่สามารถ
ใช้ในการประกอบอาชีพได้
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
จัดสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกดังนี้
4.1 ป้ ายเรื องแสงเตือนความปลอดภัย
4.2 ระบบสัญญาณเตือนภัย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
4.3 แสดงการใช้อุปกรณ์ วิทยุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
4.4 สถานที่จดั เก็บ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
4.5 การตรวจสภาพ การบํารุ งรักษา เครื่ องมือ เครื่ องจักร
4.6 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
5. เป้ าหมาย : จัดหาเครื่ องมือเครื่ องจักรให้ครบตามมาตรฐานขั้นตํ่าทุกสาขาวิชา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.จัดหาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
ปี ละ 50,000 บาท
2.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั
3.ปรับปรุ งการจัดเก็บวัสดุของแต่ละสาขาวิชา
4.ปรับปรุ งการปฐมพยาบาล
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
200,000 บาท
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104
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) ทุกโรงฝึ กงานมีการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งอํานวยความสะดวกครบทั้ง 8 ข้อ
ตามลักษณะของแต่ละแผนกวิชา
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 ฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
8.2 หัวหน้าแผนกวิชาที่มีโรงฝึ กงาน
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1. โครงการที่ 18 : โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : พัฒนาบุคลากรทุกคนของสถานศึกษา ในงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 16 ร้อยละของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : จํานวนบุคลากรร้อยละ 90 ขึ้นไป
3. หลักการและเหตุผล
บุคลากรของวิทยาลัยทุกคนที่ทาํ หน้าที่ต่างๆ กัน เช่น ครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน ล้วนแล้วต้องได้รับ
การพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการทํางาน มีความสมํ่าเสมอ และมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้น
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 จัดอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อ ให้กบั บุคลากรของวิทยาลัยตามหน้าที่ในการทํางาน ไม่
น้อยกว่า 20 ชัว่ โมง/คน/ปี
5. เป้ าหมาย : บุคลากรทุกคนของวิทยาลัย
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.ส่ งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา แข่งขัน เพื่อพัฒนาบุคลากร
ปี ละ 50,000 บาท
รวม 2,000,000 บาท
2.จัดอบรมสัมมนา นิทรรศการ ภายในวิทยาลัย
ปี ละ 500,000 บาท
รวม 2,000,000 บาท
3.ส่ งเสริ มการศึกษาต่อของบุคลากร
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
4,000,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) บุคลากรของวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาตามหน้าที่ไม่นอ้ ยกว่า 20 ชัว่ โมง/คน/ปี
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
8.2 งานบุคลากร
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1.โครงการที่ 19 : โครงการร่ วมมือกับสถานประกอบการจัดการศึกษาวิชาชีพ ระดับ ปวช ปวส. และ
ปริ ญญาตรี
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนด้านวิชาชีพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : ระดมทรัพยากรจากทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาร่ วมกัน
จัดการศึกษาทั้งในระบบ ทวิภาคี อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 18 จํานวนสถานประกอบการที่มีการจัดการศึกษาร่ วมกับสถานศึกษา
จัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบปกติ
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : มากกว่า 14 แห่ง
3. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาวิชาชี พ มีความจําเป็ นที่ตอ้ งจัดการศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการในรู ปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดคุณภาพของการจัดการศึกษา เพราะคุณภาพคือ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 จัดการศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการ จํานวนมากกว่า 14 แห่ ง
5. เป้ าหมาย : สถานประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสี มาและย่านอุตสาหกรรมและธุรกิจบริ การ
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.สํารวจสถานประกอบการที่ร่วมมือกับวิทยาลัย
ปี ละ 100,000 บาท
2.จัดกิจกรรมความมือจัดการฝึ กงาน จัดการศึกษาร่ วมกัน
3.เชิญวิทยากรจากภายนอกมาสอนในวิทยาลัย
4.ประเมินผล
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
4,000,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) มีสถานประกอบการร่ วมจัดการศึกษากับวิทยาลัย จํานวน 15 แห่ งขึ้นไป
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานหลักสู ตรการเรี ยนการสอนและทวิภาคี
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 20 : โครงการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
2. สนองยุทธศาสตร์
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : มีทกั ษะในการใช้ภาษาสื่ อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 3 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะในการสื่ อสาร ด้านการฟัง การอ่าน การ
เรี ยน และการสนทนาภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
3. หลักการและเหตุผล
ในการออกไปประกอบอาชีพ ความสามารถในการสื่ อสารกลายเป็ นความสําคัญในระดับต้น ๆ
ของทักษะในการทํางาน และเป็ นความต้องการยิ่งของสถานประกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะภาษาสากล
ของโลก
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความสามารถในการพูด การอ่าน การเขียน การฟัง ภาษาอังกฤษได้
5. เป้ าหมาย : นักศึกษามีทกั ษะร้อยละ 75 ขึ้นไปทุกชั้นปี
6. การดําเนินงาน
กิจกรรม
1.กิจกรรมส่ งเสริ มการพูดในโอกาสต่าง ๆ
2.กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
3.กิจกรรมส่ งเสริ มการเขียน
4.กิจกรรมส่ งเสริ มการฟัง
5.กิจกรรมการสนทนา
รวมงบประมาณ 2559 - 2563

งบประมาณ
50,000 บาท

200,000 บาท

7. ผลผลิตโครงการ
7.1 ผลผลิต (output)
1. นั ก ศึ ก ษาที่ มี ท ัก ษะในการพู ด การอ่ า น การเขี ย น การฟั ง การสนทนา ใน
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
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7.2 ผลลัพธ์ (outcome)
1. นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2. นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ ได้จาํ นวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินงานโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 ครู สอนวิชาภาษาอังกฤษ
8.3 งานกิจกรรม
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1. โครงการที่ 21 : โครงการตรวจสารยาเสพติดนักศึกษา
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเสริ มพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : ป้ องกันยาเสพติด
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 23 จํานวนครั้งของการจัดบริ การตรวจสารเสพติดให้กบั ผูเ้ รี ยน
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : ตรวจอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี หรื อมีนกั ศึกษาได้รับการตรวจร้อยละ 90
3. หลักการและเหตุผล
สิ่ งเสพติ ดโดยเฉพาะยาเสพติ ดเป็ นอันตรายต่อเยาวชนเป็ นอย่างมาก ประเทศชาติ ได้สูญเสี ย
เยาวชนในปี หนึ่ งเป็ นจํานวนไม่น้อย เนื่ องจากยาเสพติด และสร้างปั ญหาให้กบั สังคมอีกด้วย การตรวจ
สารเสพติดนักศึกษา ถึงแม้จะเป็ นวิธีการที่ไม่สามารถป้ องกันได้ท้ งั หมด แต่ก็เป็ นวิธีการที่ได้ผลในระดับ
หนึ่ง
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 จัดการตรวจสารเสพติดอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
5. เป้ าหมาย : นักศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการตรวจสารเสพติด
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.จัดการตรวจสารเสพติด ด้วยการตรวจร่ างกาย เช่น ตรวจม่านตา
ปี ละ 20,000 บาท
นํ้าหนัก แขน มือ ผิวหนัง ลิ้นและอื่นๆ
2. ตรวจปั สสาวะด้วยนํ้ายา
ปี ละ 100,000 บาท
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
480,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) นักศึกษาได้รับการระวังป้ องกัน การติดสารเสพติด
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
8.2 งานปกครอง
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา

112
1. โครงการที่ 22 : โครงการศึกษาพฤติกรรมการออกกลางคันของนักศึกษา
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเสริ มพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : เพื่อให้เกิดการจัดทําระบบการดูแลให้คาํ ปรึ กษา
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 23 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่ออกกลางคัน
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : น้อยกว่าร้อยละ 31
3. หลักการและเหตุผล
การออกกลางคันของนักศึกษา ที่ออกด้วยสาเหตุต่างๆ ข้อมูลของกรสํารวจ นํามาสู่ การจัดทํา
กระบวนการช่วยเหลือในรู ปแบบต่างๆ ซึ่งจะทําให้นกั ศึกษาสําเร็ จการศึกษามากขึ้น
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 เพื่อให้จาํ นวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง
4.2 เพื่อสร้างรู ปแบบการช่วยเหลือนักศึกษา
5. เป้ าหมาย : นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.ตรวจสอบจํานวนนักศึกษาจริ ง คิดนักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ครบให้คดั ออก
ปี ละ 30,000 บาท
2.ตรวจสอบนักศึกษาที่ไม่ประสงค์เข้าเรี ยนในวิทยาลัย ให้คดั ออก
3.จัดทําแบบให้นกั ศึกษาตอบในกรณี ที่นกั ศึกษามาขอลาออก หรื อสอบถามจาก
เพื่อนบ้าน หรื อเพื่อนักศึกษา และวิธีอื่นๆ เพื่อหาสาเหตุ
4.ทํารายงาน
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
120,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) จํานวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง
2) มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่เหมาะสม
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
8.2 งานแนะแนวการศึกษา
8.3 งานทะเบียน
8.4 หัวหน้าแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 23 : โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษา
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเสริ มพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : จัดกิจกรรมด้านวิชาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม การปรับปรุ ง
บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 25 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านวิชาการ คุณธรรม
จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิทยาลัย
KPI 2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนที่สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
มาใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : สาขาวิชาที่ดาํ เนินงานร้อยละ 80 จํานวนนักศึกษาร้อยละ75 ขึ้นไป
3. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ อาจจัดกิจกรรมได้หลากหลาย เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูน ความรู ้ ทักษะ
ในทางวิชาชีพ สร้างประสบการณ์ทางวิชาการให้กบั นักศึกษา
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 ให้มีกิจกรรมทางวิชาการทุกภาคเรี ยน ทุกแผนกวิชา
4.2 นักศึกษาของแผนกวิชาได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทางวิชาการ
5. เป้ าหมาย : ทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.ทุกแผนกวิชาจัดโครงการส่ งเสริ มวิชาการเฉพาะแต่ละสาขาวิชา
ปี ละ 500,000 บาท
2.ทุกแผนกวิชาร่ วมในโครงการที่ส่งผลงานวิชาการของวิทยาลัย เช่น การ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั การแสดงโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โครงงานวิชาชีพ บริ การวิชาชีพ และอื่นๆ
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
1,500,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) มีกิจกรรมส่ งเสริ มการพัฒนาทางวิชาการทุกแผนกวิชา
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 หัวหน้าแผนกวิชา
8.3 หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
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1. โครงการที่ 24 : โครงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าขององค์กร
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างเสริ มพฤติกรรมที่ดีของนักศึกษา
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : จัดกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 26 จํานวนครั้งและประเภทของกิจกรรมที่ส่งเสริ มด้านการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบาํ รุ ง ศิลปวัฒนธรรม
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : จํานวนสาขาวิชาร้อยละ 80
3. หลักการและเหตุผล
การสั่งสอนศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็ นหน้าที่ ของเยาวชน เป็ นการสร้ างความมัน่ คงให้กับ
ประเทศชาติ ที่สาํ คัญยิง่
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นการสร้างจิตสํานึ กของการใช้ทรัพยากรร่ วมกันของประชาชน เป็ นการ
สร้างเสริ มจิตสาธารณะให้กบั นักศึกษา
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 มีกิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทุกแผนกวิชา
4.2 มีกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทุกแผนกวิชา
5. เป้ าหมาย : ทุกแผนกวิชาของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.ทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม
ปี ละ 50,000 บาท
ประเพณี
2.ทุกสาขาวิชาร่ วมในกิจกรรมวิทยาลัยที่จดั ส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี ละ 300,000 บาท
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
3.จัดหารถตูเ้ พือ่ ใช้ในกิจกรรม 1 คัน
1,100,000 บาท
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
2,500,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) มีกิจกรรมสื บสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทุกแผนกวิชา
2) มีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทุกแผนกวิชา
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
8.2 งานกิจกรรม
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา

แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี (2559-2563) วิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
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1. โครงการที่ 25 : โครงการบริ การวิชาชีพสู่ชุมชน
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : อาชีวศึกษาพัฒนา
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : บริ การวิชาชีพสู่ สงั คม
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : ให้บริ การวิชาชีพกับประชาชน
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 27 จํานวนและประสิ ทธิผลของกิจกรรม/โครงการที่ให้บริ การวิชาชีพและ
ส่ งเสริ มความรู ้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นและกิจกรรม/โครงการฝึ กทักษะ
วิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพของประชาชน
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : 12 กิจกรรม/ปี
3. หลักการและเหตุผล
การบริ การวิชาชีพให้กบั ชุมชน เป็ นการฝึ กฝนให้นกั ศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยรู ้จกั เสี ยสละ
เพื่อประโยชนของส่ วนรวม นอกจากนั้นยังเป็ นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนสังคมโดยทัว่ ไปรู ้ จกั
สถานศึกษาดีข้ ึน เป็ นการแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมด้วย
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 ให้บริ การวิชาชีพแก่ชุมชน
4.2 ฝึ กอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน
5. เป้ าหมาย : ทุกแผนกวิชารวมกันไม่นอ้ ยกว่า 12 โครงการ/ปี
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.จัดทําโครงการบริ การวิชาชีพให้กบั ชุมชน เช่น โครงการร่ วมด้วยช่วย
ปี ละ 500,000 บาท
ประชาชน FIX IT CENTER จัดซ่อมแซมสาธารณประโยชน์และอื่นๆ
รวม 2,000,000 บาท
2.จัดทําโครงการอบรมวิชาชีพแก่ชุมชน เช่น 108 อาชีพ ไบโอดีเซล และ
ปี ละ 100,000 บาท
อื่นๆ
รวม 400,000 บาท
3.จัดหารถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน
800,000 บาท
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
2,800,000 บาท
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) มีโครงการบริ การวิชาชีพและฝึ กอบรมแก่ชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า 12 โครงการ/ปี
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
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8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษา
8.2 งานโครงการพระราชดําริ และโครงการพิเศษ
8.3 หัวหน้าแผนกวิชา
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1. โครงการที่ 26 : โครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงาน
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ การวิจยั ในทุกสาขาวิชา
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : พัฒนานวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ การวิจยั โครงงานในทุกสาขาวิชา
และเผยแพร่ ผลงานสู่ สงั คม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 29 จํานวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การประกอบอาชีพ หรื อการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ จึงนําไปสู่การแข่งขันในระดับชาติ
KPI 31 จํานวนครั้งและช่องทางเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรม
สิ่ งประดิษฐ์ งานวิจยั และโครงงานที่นาํ ไปใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ :
1) จํานวนผลงานสาขาวิชาละไม่นอ้ ยกว่า 10 ผลงาน/ปี
2) การเผยแพร่ ผลงานไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้ง/ปี
3. หลักการและเหตุผล
นวัตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ การวิจยั และโครงงานของนักศึกษา เป็ นการบูรณาการความรู ้ ทักษะ
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และอื่นๆ อีกออกมาเป็ นชิ้นงาน จึงถือได้ว่าเป็ นเรื่ องที่สมควรสนับสนุนให้มี
ขึ้นในสถานศึกษาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อเป็ นการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 ส่ งเสริ มนวัตกรรม เช่น หุ่นยนต์ พลังงานทดแทน
4.2 ส่ งเสริ มสิ่ งประดิษฐ์ในทุกประเภท
4.3 ส่ งเสริ มให้มีการทําวิจยั ทั้งของครู และนักศึกษา
4.4 ส่ งเสริ มให้มีโครงงานต่างๆ
5. เป้ าหมาย :
5.1 ผลงานสาขาวิชาละ 10 ผลงาน/ปี
5.2 ทําการเผยแพร่ ไม่นอ้ ยกว่า 4 ครั้ง/ปี
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6. การดําเนินการ
กิจกรรม
1.กิจกรรมโครงงานของนักศึกษา
2.กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์
3.กิจกรรมหุ่นยนต์
4.งานวิจยั
5.พลังงานทดแทน
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) ได้ผลงานสาขาวิชาละ 10 ผลงาน/ปี
2) ส่ งผลงานเข้าประกวดแสดงในระดับต่างๆ 4 ครั้ง/ปี
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2) นักศึกษามีงานทํา ศึกษาต่อ จํานวนมาก
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการ
8.2 งานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์
8.3 งานวิจยั และประกันคุณภาพ
8.4 หัวหน้าแผนกวิชา
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งบประมาณ
ปี ละ 800,000 บาท

3,200,000 บาท
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1.โครงการที่ 27 : โครงการประเมินสมรรถนะและคุณภาพของบุคลากรวิทยาลัย
2.สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผูบ้ ริ หารคือผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : บุคลากรของสถานศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรม
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 33 ร้อยละของบุคลากรในสถานศึกษา ที่สามารถปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
มาตรฐานวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : บุคลากรร้อยละ 90 ขึ้นไป มีมาตรฐาน
3. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย สมรรถนะ คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่ งผูท้ ี่มีอาชีพ
ครู จะต้องมีมาตรฐานและจําเป็ นต้องมีการประเมินอยูเ่ สมอ
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 ประเมินมาตรฐานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มาทุกคน
5. เป้ าหมาย :
5.1 บุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มาผ่านเกณฑ์ประเมนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของข้าราชการ
ปี ละ 40,000 บาท
2.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของพนักงานราชการ
3.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพงานของครู อตั ราจ้าง
4.ประเมินสมรรถนะและคุณภาพของงานลูกจ้าง
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
160,000 บาท
7.ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) บุคลากรของวิทยาลัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างน้อยร้อยละ 90
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึกษาได้รับความเชื่อถือจากสังคม
2) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารทรัพยากร
8.2 งานบุคลากร
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1. โครงการที่ 28 : โครงการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลของวิทยาลัย
2. สนองยุทธศาสตร์ :
2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ : ผูบ้ ริ หารคือผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2.3 วัตถุประสงค์ (Purpose) : สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ดี มีการจัดการความรู ้
2.4 ตัวบ่งชี้ : KPI 34 ระดับคุณภาพของการจัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู ้
ของสถานศึกษา
2.5 เป้ าหมายตัวบ่งชี้ : อยูใ่ นระดับดี
3. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ขอ้ มูลเป็ นแหล่งข้อมูลของวิทยาลัยที่สามารถใช้เป็ นข้อมูลการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ เป็ น
ข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย เป็ นแหล่งของความรู ้ต่างๆ ที่ตอ้ งการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนและ
เป็ นหลักของการพัฒนาวิทยาลัย การปรับปรุ งพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลให้มีประสิ ทธิภาพจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่
4. วัตถุประสงค์ (Objective)
4.1 พัฒนาข้อมูลพื้นฐานเพือ่ การตัดสิ นใจที่เป็ นปัจจุบนั
4.2 มีระบบการบริ หาร จัดการข้อมูลที่เหมาะสม และมีผรู ้ ับผิดชอบ
4.3 มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ประสานกันเป็ นเครื อข่ายของสถานศึกษา
4.4 มีการควบคุม ประเมินประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบ มีการบริ หารจัดการข้อมูล
4.5 มีการปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
5. เป้ าหมาย :
5.1 พัฒนาระบบศูนย์ขอ้ มูลของวิทยาลัยเทคนิคนครราชสี มา
6. การดําเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
1.จัดทําระบบ Server ของศูนย์ขอ้ มูล
ปี ละ 200,000 บาท
2.จัดทําระบบการให้บริ การข้อมูล
3.จัดทําระบบการบํารุ งรักษาข้อมูล
4.จัดทําระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
รวมงบประมาณปี 2559 – 2563
800,000 บาท
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7. ผลผลิตของโครงการ
7.1 ผลผลิต (Output)
1) ศูนย์ขอ้ มูลของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาดําเนินการได้ครบทุกด้านตามวัตถุประสงค์
7.2 ผลลัพธ์ (Outcome)
1) การบริ หารงานของวิทยาลัยมีคุณภาพ
2) นักศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
8. ผูด้ าํ เนินโครงการ
8.1 รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายแผนงานและความร่ วมมือ
8.2 งานศูนย์ขอ้ มูลและสานสนเทศ
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SWOT ANALYSIS
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1.จํานวนนักศึกษามีจาํ นวนมากและมีแนวโน้มที่จะ 1.นักศึกษาส่ วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
สู งขึ้น
2.นักศึกษาเป็ นที่ตอ้ งการของสถานประกอบการ 2.จํานวนข้าราชการที่สูงอายุมีจาํ นวนมากและ
เกษียณอายุราชการมาก
3.บุคลากรมีความกระตือรื อร้นที่จะทํางานและมี
3.อาคารเรี ยน ปฏิบตั ิการ ยังไม่เพียงพอ
ความก้าวหน้า
4.สถานที่ต้ งั เหมาะสมและการคมนาคมสะดวก
4.พื้นที่ของวิทยาลัยยังต้องการพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์ให้คุม้ ค่า
5.วิทยาลัยตั้งมานานมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของ
5.ยังขาดอาคารให้บริ การต่างๆ เช่น ห้องทดลอง
สังคม ชุนชน
วิศวกรรม ศูนย์วิทยบริ การ
6.เครื่ องมือ และอุปกรณ์ที่มีอยูม่ ีอายุกรใช้งานนาน
ต้องการจัดหาใหม่
7.ขาดบุคลากรที่ทาํ หน้าที่ครู และเจ้าหน้าที่ตอ้ งจ้าง
จํานวนมาก
โอกาส
อุปสรรค
1.มี พรบ. การอาชีวศึกษาทําให้โอกาสเปิ ดสอนใน 1.พรบ. การอาชีวศึกษา ยังไม่ดาํ เนินการครบถ้วน
ระดับปริ ญญาได้
2.ชุมชน สังคม ให้การสนับสนุนมาก
2.กฎหมายการจํากัดจํานวนข้าราชการ ทําให้
วิทยาลัยขาดแคลนครู เจ้าหน้าที่มาก
3.ความต้องการบุคลากรของตลาดแรงงานมีสูง
3.ค่านิยมของประชาชน นิยมเรี ยนสายสามัญ
มากกว่าสายอาชีพ
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